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Modlitwa narodowa
o ustanie epidemii
W myśl apelu Ojca Świętego wierni w całej Polsce, w tym również w parafiach powiatu
kępińskiego, w samo południe 25 marca odezwały się dzwony, a wierni modlili się w
intencji ustania epidemii. Modlitwę w kępińskim kościele pw. św. Marcina poprowadził
ks. proboszcz Jerzy Palpuchowski.
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wiadomości
Obecnie 31 marca br. w Wielkopolsce mamy 160 osób zakażonych koronawirusem

Raport wojewody

W związku ze zwiększającymi się zachorowaniami wojewoda
wielkopolski Łukasz Mikołajczyk
omówił 27 marca br. podczas wideokonferencji ze starostami sytuację epidemiologiczną województwa
oraz najważniejsze kwestie związane z działaniami samorządów w
związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Wielkopolski. W konferencji
wzięli udział starostowie z powiatu
kępińskiego: Robert Kieruzal i Alicja Śniegocka.
Z raportu sytuacyjnego przedstawionego przez wojewódzkiego
inspektora sanitarnego Andrzeja
Trybusza wynika, że baza laboratoryjna wykonująca testy w kierunku koronawirusa systematycznie się
poszerza. - Od przyszłego tygodnia
będziemy współpracowali z kolejnym instytutem Polskiej Akademii
Nauk, Instytutem Genetyki Człowieka – poinformował A. Trybusz.
- Bardzo mocno rozwinęło swoją
działalność laboratorium Uniwersytetu Medycznego, ale także coraz
więcej badań wykonywanych jest w
szpitalu jednoimiennym w Poznaniu
– dodał. Badania są także prowadzone w laboratoriach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Szpitalu
Klinicznym przy ul. Długiej oraz w
uruchomionej od wczoraj jednostce
Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Planowane jest także rozpoczęcie
badań przez Wielkopolskie Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Do tej pory, od 3 marca, wykonano
2112 badań. Testy do tych badań, jak

zaznaczył wojewódzki inspektor sanitarny, są zabezpieczone.
Wojewoda podczas rozmów ze
starostami odniósł się do spraw związanych z zamykaniem targowisk.
Podkreślił, że Wojewódzki Inspektor
Sanitarny wydał zalecenia, a wczoraj
przesłał szczegółowe wytyczne. Na
ich podstawie samorządy wspólnie
z powiatowymi inspektorami mają o
tym decydować. Wojewoda zachęcił
samorządowców do współpracy w
zakresie poszerzenia taboru laboratoryjnych zespołów wyjazdowych,
tzw. „wymazówek”. Jak zaznaczył mimo dużej ilości 10 pojazdów w województwie, warto poszerzyć zakres
tych świadczeń.
Jednym z tematów rozmów
była także kwestia działalności oraz
wsparcia jednostek pomocy społecznej. Do wielkopolskich gmin przekazano przesłane przez Ministerstwo
Pracy procedury i instrukcje dotyczące wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Informacje te przesłane
zostały również na adresy podmiotów, udzielających wsparcia osobom
bezdomnym. W przypadku środków
ochrony osobistej Urząd Wojewódzki
w ubiegłym tygodniu zebrał zapotrzebowanie z jednostek organizacyjnych, czynione są działania w celu
ich pozyskania.
Obecnie w Wielkopolsce zakażonych koronawirusem jest 113 osób, są
to osoby z powiatów: poznańskiego,
kaliskiego, pilskiego, konińskiego,
leszczyńskiego, śremskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, tureckiego,
chodzieskiego, rawickiego, nowoto-

myskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, obornickiego,
gostyńskiego, jarocińskiego i kępińskiego.
- W ostatnim czasie w grupie
zakażonych znalazły się: mężczyzna
w podeszłym wieku z powiatu krotoszyńskiego. W stanie średnio dobrym
leży w szpitalu w Poznaniu. Miał
kontakt z osobą zakażoną. Młoda
kobieta z powiatu ostrowskiego. W
dobrym stanie przebywa w domu.
Miała kontakt z osobą zakażoną.
Młody mężczyzna z powiatu ostrowskiego w stanie dobrym, przebywa w
domu. Miał kontakt z osobą zakażoną – wylicza Tomasz Stube kierownik Oddziału Mediów i Komunikacji
Społecznej Gabinetu Wojewody. - Z
przykrością informuję, że 29 marca
w szpitalu w Poznaniu zmarł 71-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego.
To
trzecia zmarła osoba z Wielkopolski
– dodaje rzecznik prasowy.
Pierwsi ozdrowieńcy
Dwaj pacjenci szpitala jednoimiennego w Poznaniu zostali ozdrowieńcami. - To dwoje mieszkańców
powiatu poznańskiego - kobieta i
mężczyzna, których przyjęto do szpitala 11 i 12 marca br. Wykonane
powtórne testy na obecność koronawirusa wykazały wynik ujemny.
Pierwsi wielkopolscy ozdrowieńcy to
osoby zdrowe, w dobrym stanie, które muszą jednak zachować ostrożność i higieniczny tryb życia - informuje T. Stube.
Aktualnie w województwie objętych nadzorem epidemiologicznym
jest aktualnie 7204 osób, hospitalizowane są ogółem 97 osoby i poddanych izolacji lub kwarantannie
są 11539 osoby.		
m

Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kępnie

Dwa przypadki w powiecie

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
w ostatnich dniach.
Na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia koronawirusem objętych nadzorem epidemiologicznym jest aktualnie 6.741
osób, hospitalizowane jest 87 osób, a
poddanych izolacji lub kwarantannie

– 11.041 osób (stan z 30 marca br.).
Odnotowano 147 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 3 osoby
zmarły.

Wieczorem 30 marca br. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował o pierwszej
w powiecie kępińskim osobie zakażonej koronawirusem. Jak udało
nam się dowiedzieć, jest to 78-letnia

mieszkanka gminy Baranów, która
wcześniej przebywała we wrocławskim szpitalu i to tam prawdopodobnie zaraziła się wirusem, mając
kontakt z zakażoną osobą.
Była wcześniej poddana
kwarantannie, podobnie
jak bliska jej osoba. Kobieta jest w dobrym stanie,
przebywa w izolacji domowej.
31 marca br. poinformowano o drugim zakażonym – to starszy mężczyzna z gminy Bralin. Na
szczęście również jego stan zdrowia
określany jest jako dobry. Został
przetransportowany do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Mężczyzna
miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.		
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7000 sztuk maseczek ochronnych zakupionych przez Powiat Kępiński trafi do mieszkańców naszego powiatu

Maseczki ochronne

dla mieszkańców powiatu

W czasie wręczenia maseczek prezesowi
PZOSP RP - M. Błażejewskiemu

W poniedziałek, 30 marca,
pierwsza partia licząca 1000 sztuk
przekazana została przez starostę
Roberta Kieruzala i wicestarostę
Alicję Śniegocką strażakom ochotnikom reprezentowanym przez druha
Michała Błażejewskiego – prezesa Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Kępnie.
- Ideą Zarządu Powiatu Kępińskiego jest, by maseczki dotarły do
jak największej liczby odbiorców w
szczególności do osób z grup ryzyka.
Pierwsza partia licząca 1000 sztuk
trafi do mieszkańców gminy Baranów, kolejne partie będą dostarczane do mieszkańców kolejnych gmin

– informuje R. Kieruzal.
Do współpracy włączył Oddział
Powiatowy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Związek poprzez komendantów gminnych przekaże maseczki do poszczególnych
jednostek OSP a te rozdysponują je
wśród mieszkańców gmin.
Zakupione maseczki są wielorazowego użytku przed każdym użyciem należy je wyprać, a następnie
wyprasować.
Przekazując maseczki, starostowie ponownie apelowali do mieszkańców by pozostać, na ile to możliwe, w domu ograniczając kontakt z
innymi do minimum.
Oprac. m

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

25 marca 2020 r.

0

b.d.

b.d.

26 marca 2020 r.

0

127

168

27 marca 2020 r.

0

153

195

28 marca 2020 r.

0

b.d.

b.d.

29 marca 2020 r.

0

162

167

30 marca 2020 r.

0

162

183

31 marca 2020 r.

2

175

197
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25 marca br. biły dzwony w kępińskich parafiach na modlitwę narodową o ustąpienie koronawirusa

Modlitwa narodowa o ustanie epidemii
Papież Franciszek zaapelował
do chrześcijan wszystkich wyznań,
by w obliczu pandemii koronawirusa zjednoczyli się w modlitwie. Po
modlitwie Franciszek w związku z
pandemią koronawirusa wystąpił z
apelem do wszystkich głów Kościołów chrześcijańskich i przywódców
wszystkich chrześcijańskich wspólnot. - W tych dniach próby, kiedy
ludzkość drży z powodu zagrożenia
pandemią, chciałbym zaproponować
wszystkim chrześcijanom wspólne
wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich
wspólnot chrześcijańskich, a także
chrześcijan różnych wyznań, aby
błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego, odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas
Jezus Chrystus – prosił Ojciec Święty. – Dlatego zachęcam wszystkich do
odmówienia «Ojcze nasz» w środę 25
marca w południe. W dniu, w którym
wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie
Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich
uczniów, którzy przygotowują się na
świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.
O modlitwę w południe, w środę
25 marca, w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne
oraz za zmarłych – poprosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Jest to
odpowiedź na prośbę papieża Franciszka, który apelował o modlitwę w
południe tego dnia.
W swoim komunikacie przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski w związku z apelem Ojca

Ks. J. Palpuchowski odmówił
modlitwę o ustanie epidemii

Świętego Franciszk apelował do
wiernych, aby w środę 25 marca br. w
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich
katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili „Anioł
Pański”, modlitwę „Ojcze nasz” i 3
razy „Zdrowaś Mario” w intencji
ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych
Ponadto na stronie internetowej
niepokalanesercemaryi.pl – czytamy: „W czasach zagrożeń i kryzysów

spolitej o wspólne dokonanie aktu
zawierzenia Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi w święto
Zwiastowania Pańskiego dn. 25 marca bieżącego roku”.
Zabił „Zygmunt” na Wawelu
W ten sądny dzień o godz. 12:00
rozległo się bicie „Dzwonu Zygmunta” w katedrze na Wawelu. Słychać
go w promieniu 30 km! Współcześnie „Zygmunt” bije w najważniejsze
święta i uroczystości kościelne i narodowe. Rocznie takich okazji jest oko-

W obecności kilku wiernych
trwała modlitwa narodowa

Boże Ojcze, Stwórco świata,
wszechmogący i miłosierny, który
z miłości do nas posłałeś na świat
swojego Syna jako lekarza dusz i
ciał, spójrz na swoje dzieci, które w
tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie
szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz
ich rodziny, daj mądrość rządzącym,
energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne
zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby,
ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O
to Cię prosimy, który z Synem i Du-

chem Świętym żyjesz i królujesz na
wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych
i Matko nadziei, módl się za nami!
Po zakończonej modlitwie celebrant na schodach kościoła pobłogosławił Kępnu na cztery strony świata.
Zawierzenie Polski
Matce Boskiej Fatimskiej
Tego samego dnia wieczorem
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki
poinformował również, że poprosił „przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Portugalii, aby włączył
również Kościół w Polsce w akt
zawierzenia, którego ma dokonać
w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca”.
m

Nowe ograniczenia także w kościołach w czasie epidemii
koronawirusa. Ilu wiernych będzie mogło uczestniczyć
w zgromadzeniach religijnych?

Kilkoro wiernych
na mszy świętej

Proboszcz błogosławił wszystkich
obecnych w kościele

najgorętsza modlitwa nie zwalania z
wytrwałego i roztropnego działania,
które jest oczywistym porządkiem
rzeczy. Z drugiej strony zakładanie,
jakoby modlitwa była niepotrzebna,
jest bluźnierczym policzkiem wymierzonym Bogu. To tak, jakbyśmy
Mu powiedzieli: nie jesteś nam potrzebny, damy radę bez Ciebie. Dlatego w tej nadzwyczajnej sytuacji
apelujemy do wszystkich Polaków,
duchowieństwa i władz Rzeczypo-

ło 30, a są to między innymi Nowy
Rok, Niedziela Palmowa, Wielkanoc,
Dzień Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie. Prócz
tego dzwon bije w chwilach ważnych
dla Krakowa i Polski. Towarzyszył
modlitwie odmawianej w związku
z pandemią COVID-19. W 2021 r.
skończy 500 lat.
Błogosławieństwo kępnian
W myśl apelu Ojca Świętego
wierni w całej Polsce, w tym również
w parafiach powiatu kępińskiego, w
samo południe 25 marca odezwały
się dzwony, a wierni modlili się w
intencji ustania epidemii. Modlitwę
w kępińskim kościele pw. św. Marcina poprowadził ks proboszcz Jerzy
Palpuchowski, któremu asystowali:
Michał Słociński, organista Łukasz
Lipieta i kościelny Krzysztof Gąszczak. W obecności kilku parafian
proboszcz odmówił Anioł Pański,
modlitwę „Ojcze nasz” i trzy razy
„Zdrowaś Mario”, po czym odczytał
memento zalecone przez księdza kardynała Angelo Bagnasco, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Premier Mateusz Morawiecki
poinformował 24 marca br. po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego o konieczności
wprowadzenia w Polsce kolejnych
obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Nowe obostrzenia dotyczą także
kwestii obrzędów liturgicznych.
W związku z epidemią koronawirusa w Polsce rząd wprowadził
ograniczenia liczby osób przebywających w jednym miejscu. Wcześniej
we mszy św. jednocześnie mogło
uczestniczyć maksymalnie 50 osób.
Jednak od środy, 25 marca rząd wdrożył nowe zaostrzenia.
- Ograniczmy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych
do 5 osób, nie licząc osób sprawujących, czy np. obsługujących pogrzeb
- powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak podkreślił minister
zdrowia, ograniczenia obowiązują
do soboty 11 kwietnia.
Rozporządzenie biskupa
diecezji kaliskiej
Biskup diecezji kaliskiej Edward
Janiak wydał w tej sprawie specjalne rozporządzenie. - Mając na uwadze wprowadzenie od dnia 25 marca
br. nowych ograniczeń co do liczby
uczestników zgromadzeń liturgicznych przypominam, że duszpasterze
są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania postanowień władz
państwowych – pisze biskup.
We mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób,

nie, licząc ilość osób sprawujących
posługę. W przypadku koncelebry dopuszczalna jest tylko taka liczba księży, która wynika z wcześniej przyjętych do odprawienia w danym dniu
intencji mszalnych. Liczbę posługujących należy ograniczyć do minimum.
W liturgii pogrzebowej nie wlicza się
osób z obsługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można
rozważyć ograniczenie pogrzebu do
stacji przy grobie, a mszę św. w intencji zmarłego odprawić w późniejszym
terminie, np. po ustaniu epidemii.
Kościoły nadal powinny być otwarte
w ciągu dnia, a duszpasterze niech
stwarzają możliwość indywidualnego
przystępowania wiernych do sakramentu pokuty. Wskazane jest podanie
informacji o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
- W związku z powyższym przypominam Księżom o bezwzględnym
zachowywaniu rezydencji w parafii
i pozostawaniu do dyspozycji wiernych proszących o posługę sakramentalną. Mając na uwadze zdrowie
i życie wszystkich Polaków, proszę
o odpowiedzialne i pełne zrozumienia przyjęcia aktualnych zarządzeń
w związku w epidemią COVID-19 podsumowuje w rozporządzeniu bp
E. Janiak.
- A co zrobić, gdy zmarły ma kilkoro dzieci i jeszcze wnuki, a wszyscy
chcą pożegnać go na nabożeństwie
żałobnym – pyta retorycznie Stefan. Odpowiedź jest jednoznaczna.
Kościół katolicki jest dla wszystkich
wierzących.		
m
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Przebieg i znaczenie powstania wielkopolskiego na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego – dowodzący Stanisław Thiel

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 7
Generał Stanisław Thiel
- rodem z Doruchowa
Stanisław Thiel urodził się 20
października 1881 roku we Wrocławiu w rodzinie ziemiańskiej. Po
ukończeniu gimnazjum w rodzinnym
mieście odbył praktyki rolnicze na
Śląsku i Pomorzu, a następnie studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1905 roku
objął rodzinny majątek (650 ha) w
Doruchowie koło Ostrzeszowa.
W sierpniu 1914 roku został powołany do armii niemieckiej, służył
w Zapasowym Szwadronie Taborów
w Poznaniu. 4 grudnia 1914 roku
otrzymał stopień podporucznika.
W lutym 1915 r. objął dowództwo
oddziału pontonowego. Za udział w
walkach na terenie Francji i Rosji został odznaczony Krzyżem Żelaznym
I i II klasy.
Stanisław Thiel powrócił do
Doruchowa, urlopowany 16 listopada 1918 roku z wojska. 6 stycznia
1919 roku Powiatowa Rada Ludowa w Ostrzeszowie wyznaczyła go
na stanowisko dowódcy oddziałów
powstańczych na terenie powiatu
ostrzeszowskiego. Formalnie rozkazem dowódcy okręgu wojskowego w
Ostrowie Wlkp. został mianowany
dowódcą powiatu ostrzeszowskiego
od 9 stycznia 1919 roku. Wkrótce stanął na czele utworzonego przez siebie
batalionu ostrzeszowskiego, z którym
ubezpieczał odcinek od Wieruszowa–Podzamcza do Czarnego Lasu
koło Odolanowa. Ujawnił na tym
stanowisku swój talent dowódczy i
sztabowy, okazał się systematycznym i bardzo rozważnym dowódcą.
Dowodził osobiście, między innymi
pod Korzeniem, Rogaszycami i Torzeńcem. Jako dowódca wyróżniał
się tym, że był powszechnie bardzo
lubiany przez swych podwładnych.
Po wybuchu powstania w Wielkopolsce, w styczniu 1919 roku, zyskał wielkie uznanie powstańców i
został dowódcą wojsk powstańczych
na południu Wielkopolski w powiecie
ostrzeszowskim. Zygmunt Wieliczka
w swoich wspomnieniach napisał:
…na jednogłośne życzenie Rady Ludowej objął dowództwo Thiel, który
pokładanych w nim nadziei, nie zawiódł….
Stanisław Thiel objął dowództwo
lokalnego odcinka frontu polsko-niemieckiego. Za wybitne zasługi
w czasie walk w powstaniu wielkopolskim Naczelna Rada Ludowa w
wyzwolonej Wielkopolsce mianowała go dekretami z 13 kwietnia 1919
roku najpierw na stopień porucznika, potem na stopień kapitana, a następnie Dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej starszeństwo
przesunięto na 1.07.1914 r., wreszcie
6.06.1919 roku Dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej nr 134 na
stopień majora. W miesiącu sierpniu
1919 roku major Stanisław Thiel objął dowództwo 11. Pułku Strzelców
Wielkopolskich, na czele którego 17
styczniu 1920 roku uroczyście wkroczył do Kępna i brał następnie udział
w przejęciu powiatu kępińskiego oraz
części Śląska.
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Stanisław Thiel od 10 kwietnia
1920 roku przeniesiony został do
Ministerstwa Spraw Wojskowych na
stanowisko zastępcy Departamentu I
w Warszawie. Dekretem Naczelnego
Wodza nr 2140 Stanisław Thiel został
mianowany pułkownikiem (z pominięciem stopnia ppłk.). Jednak na
własną prośbę wrócił do wojskowej
służby liniowej.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku walczył ze swą
jednostką pod Berezyną, później
dowodził 33. Brygadą Piechoty pod
Wilejką, a następnie nad Świsłoczą
w rejonie Krynki, Kruszyniany oraz
pod Modlinem w rejonie Warszawy.
Po zakończeniu wojny bolszewickiej
pułkownik Stanisław Thiel dowodził
33. Brygadą Piechoty, a później przejął obowiązki dowódcy 17. Dywizji
Piechoty.
Stanisław Thiel został za walkę
odznaczony między innymi: Orderem Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem
Walecznych (4-krotnie), frontowym
Orderem Legii Honorowej, Złotym

Generał Stanisław Thiel z Doruchowa

Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Waleczność Naczelnej Rady Ludowej,
Krzyżem Żelaznym 1 klasy.
W latach 1921–1922 był przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej dla oficerów byłego zaboru pruskiego.
W maju 1922 roku Stanisław
Thiel na własną prośbę przeszedł do
rezerwy i powrócił do rodzinnego
majątku w Doruchowie, aby dopilnować i poświęcić się pracy we własnym
gospodarstwie. Brał czynny udział w
życiu społeczno-politycznym Ostrzeszowa, był działaczem Stronnictwa
Narodowego oraz członkiem Związku Towarzystwa Powstańców i Wojaków oraz aktywnym działaczem
Związków oraz Towarzystw Gospodarczych.
W 1923 roku za zasługi dla
Ostrzeszowa i powiatu został Honorowym Obywatelem Miasta Ostrzeszowa.
Stanisław Thiel ożenił się z
Marią, swą stryjeczną siostrą. Małżeństwo miało czwórkę dzieci: Stanisława, Katarzynę, Krystynę i Kazimierza. Małżonków łączyły te same
ideały patriotyczne i polskie. Maria
jeszcze jako panna organizowała
tajne nauczanie polskich dzieci we
Wrześni.

7 czerwca 1925 roku nastąpiło
odsłonięcie w Ostrzeszowie Pomnika
Poległych Powstańców Wielkopolskich na froncie południowym w powstaniu wielkopolskim w latach 1918
- 1919 w obecności generała broni Józefa Hallera i pułkownika Stanisława
Thiela.
Po wkroczeniu Niemców we
wrześniu 1939 roku do Polski Stanisław Thiel opuścił wraz z rodziną
Doruchów i przebywał na Podlasiu.
Na początku października 1939 roku
powrócił na teren powiatu ostrzeszowskiego. W październiku 1939
roku cała rodzina Thielów została
zaaresztowana przez Niemców. Byli
więzieni w Ostrzeszowie, a następnie
w Forcie VII w Poznaniu (pierwszym
obozie koncentracyjnym na terenie
III Rzeszy). Stanisław Thiel po nieprzyjęciu zaoferowanej współpracy z
Niemcami uniknął niechybnego wyroku śmierci w wyniku interwencji
generała niemieckiego, Valtera von
Reichenau - towarzysza broni z okresu I wojny światowej. Stanisław Thiel
po zwolnieniu w lutym 1940 roku,
pod zmienionym nazwiskiem jako
Stanisław Dąbrowski, wyjechał do
Generalnego Gubernatorstwa. Pracował jako kierownik Cegielni Dąbrówka w Pyrach koło Warszawy.
Żona Stanisława Thiela, Maria,
zmarła w 1940 roku w niemieckim
obozie w Łodzi, po aresztowaniu
przy ponownej próbie przekraczaniu
granicy Generalnej Guberni. Córka
Katarzyna nabawiła się w więzieniu
gruźlicy i po wyjściu na wolność już
nie odzyskała zdrowia – zmarła w
1943 roku. Stanisław (bliźniak Katarzyny) wstąpił do Armii Krajowej,
a w czasie powstania warszawskiego
został aresztowany i wraz z innymi
powstańcami zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Córka Krystyna natomiast była członkiem Armii
Krajowej i brała czynny udział w
powstaniu warszawskim jako sanitariuszka. Została zastrzelona przez
Niemca w szpitalu polowym w Warszawie, do którego trafiła wskutek
odniesionych ran. Tylko najmłodszy
syn, Kazimierz, urodzony w 1924
roku ocalał.
Stanisław Thiel z momentem
powstania Narodowych Sił Zbrojnych objął dowództwo Inspektoratu
Ziem Zachodnich NSZ z siedzibą w
Warszawie i pod pseudonimem Przemysław koordynował działalność
okręgów: Poznań, Pomorze, Łódź,
Śląski oraz Częstochowa. Dowództwo Inspektoratu Ziem Zachodnich
kładło nacisk na akcję wywiadowczą
w III Rzeszy. W Łodzi wydawano
pismo Na Zachodnim Szańcu, które
było rozprowadzane na Ziemiach Zachodnich.
Pułkownik Stanisław Thiel pracował z całym oddaniem się sprawie walki z okupantem niemieckim.
Szczególną jego troską była działalność akcji specjalnej i szkolenie kadr
w podchorążówkach. Inicjował zorganizowanie kursu policyjnego, na
który uczęszczali oficerowie okręgu
pomorskiego przebywający w Warszawie.
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Stanisław Thiel zmarł nagle 9
października 1943 roku pod wpływem szoku, który był spowodowany
widokiem zamęczonej i zakatowanej
przez Niemców zmarłej z wyczerpania w Otwocku 7 października 1943
roku córki Katarzyny. Razem z nią
został pochowany na cmentarzu na
Powązkach w Warszawie. Po latach,
staraniem syna Kazimierza Thiela,
który jako jedyny z czwórki jego
dzieci przeżył wojnę, Stanisław Thiel
został ekshumowany 18 listopada
1965 roku i pochowany w grobie rodzinnym w Doruchowie przy kościele parafialnym.
Stanisław Thiel jako rolnik gospodarujący na swej ziemi w Doruchowie był jednym z najlepszych
gospodarzy w okolicy i bardzo dbał o
ludzi pracujących na jego gospodarstwie. Oni w czasie powstania wielkopolskiego ratowali go przed atakami Niemców i wspierali w walkach
w powstaniu wielkopolskim o wolną
i niepodległą Polskę – narażając swe
życie za Ojczyznę, tak jak i on. Był dowódcą rozważnym szanującym życie
podległych mu powstańców i żołnierzy – co pokazała sytuacja w powstaniu wielkopolskim wycofania się np.
z ataku na Kępno w lutym 1919 roku,
gdy Jego wywiad doniósł pozyskując
informacje z otoczenia dowództwa
wojsk niemieckich w Kępnie, że powstańcy zostali zdradzeni ze swym
planem ataku na Kępno. Stanisław
Thiel ocenił, że przy zdradzie i braku
zaskoczenia może być wiele ofiar po
stronie powstańców i zdecydowanie
wycofał plan ataku na Kępno. Także
nie prześladował rozbrajanych Niemców za zabór ziem polskich. Niemcy
rozbrajani w powstaniu wielkopolskim przez powstańców byli wypuszczani do rodzin w Niemczech wolno
wraz z biletem powrotnym wolnej
jazdy do Niemiec.
Majątek rolny Stanisława Thie-

la w Doruchowie został po II wojnie
światowej zabrany spadkobiercom
przez powojenną władzę komunistyczną w Polsce. Pamięć o nim jako
bohaterze powstania wielkopolskiego
po II wojnie światowej próbowano
wymazać z historii powstania wielkopolskiego, a jego zasługi dla powstania także pomniejszano, a także
nieprawdziwie oczerniano lub nawet
wręcz ośmieszano.
1 stycznia 1944 roku płk Stanisław Thiel rozkazem dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych otrzymał
pośmiertnie awans za swe wielkie
zasługi dla Polski na stopień generała brygady, ze starszeństwem od 1
września 1939 roku.
Myślę, jako osoba odznaczona
tytułem Przyjaciel Kępna, że z okazji 100. rocznicy wkroczenia wojsk
polskich do Kępna pod dowództwem
mjr Stanisława Thiela, 17 stycznia
1920 roku, celem przyłączenia Kępna
i Ziemi Kępińskiej do Polski, że bohaterski generał Stanisław Thiel, doczeka się w przyszłości w kompleksie
miejskim miasta Kępnie, godnej nazwy ulicy nazwanej jego imieniem.
Towarzystwo Historyczne im.
Szembeków wielokrotnie przypominało społeczeństwu polskiemu
bohatera powstania wielkopolskiego
na południu Polski - zarówno w Doruchowie, Kępnie i innych miejscach
w kraju– wydobywając jego postać
z cienia specjalnego zapomnienia.
Uczestniczył w nich zarówno syn
generała, Kazimierz Thiel, a w Doruchowie także jego wnuk. We mszy
świętej w Kępnie w 2005 roku w
intencji generała Stanisława Thiela
i powstańców wielkopolskich przewodniczył jego ekscelencja biskup
pomocniczy diecezji kaliskiej Teofil
Józef Wilski.
Opracował:
Władysław Szeląg

Bibliografia:
dr Zbigniew Gnat, Wietesko z Polska Zbrojna z 17 października 1991 roku.
Władysław Ryszard Szeląg, Rolnik z Doruchowa – Generał Stanisław Thiel”, opracowany dla „Gazety Sołeckiej” w Warszawie.
Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego – 1918/1919 pod red. Janusza Karwata i Marka Rezlera – Poznań  
2018 (Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu).
Praca Władysława Golusa dotycząca historii 700 lat Ostrzeszowa – 1960 rok, w konsultacji Mieczysława Zbierskiego (Jadwiszka - Tokarzew - Pow. Ostrzeszów).

Kępno, 24 marca 2020 r.
Szanowni Absolwenci
Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie!
Mając na uwadze aktualne obawy związane ze zdrowiem publicznym,
szanując rekomendacje instytucji publicznych, a także odnosząc się do bieżących przepisów - podjęliśmy decyzję o PRZENIESIENIU VII Zjazdu
Absolwentów LO z 30-31 maja 2020 r. na 2021 rok. Założenia programowe
zjazdu, z których najważniejsze dotyczą ufundowania nowego sztandaru,
tablicy pamiątkowej, wydania publikacji z okazji 100-lecia szkoły i inne podane we wcześniejszym zaproszeniu - pozostają bez zmian.
Informujemy, że kwoty wpisowego pozostają na koncie Komitetu Organizacyjnego. Jeżeli jednak ktoś z zapisanych absolwentów chciałby zwrotu
wpłaty – prosimy o kontakt ze skarbnikiem (schumacher@onet.pl) lub pod
numerem telefonu 601 875 163.
Drodzy Absolwenci,
zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zjazdu, jak i osób zaangażowanych w jego organizację, stanowią dla nas priorytet - dlatego decyzję o przełożeniu naszego spotkania uważamy w obecnej sytuacji za wysoce
zasadną, choć trudną… Ufamy jednak, że kiedy życie wróci do normalności,
z radością zawitacie w mury dawnej szkoły. Do zobaczenia za rok!
Jolanta Jędrecka,
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
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Podsumowanie działalności kępińskiej Strefy Płatnego Parkowania w 2019 roku

Bez zmian w Strefie Płatnego Parkowania
Strefa Płatnego Parkowania to wnosić monetami lub kartą płatniczą
strefa ograniczonego postoju pojaz- poprzez czytnik.
dów. Zgodnie z uchwałą Rady MiejWprowadzono też alternatywne
skiej w Kępnie z 28 maja 2015 r., ob- sposoby płatności przy użyciu smartszar Strefy Płatnego Parkowania od fonów poprzez aplikację „ePARK”.
1 września 2015 r. wyznaczają pasy Aby opłacić postój samochodem
drogowe ulic: Ks. Piotra Wawrzynia- w Kępnie, korzystając z aplikacji
ka (od ul. Mickiewicza do ul. Obroń- „ePARK”, należy kliknąć „START”
ców Pokoju), Lipowej, Pocztowej, i zakończyć pobieranie opłaty po poPoniatowskiego (od ul. Warszawskiej wrocie do pojazdu, klikając „STOP”.
do Al. Marcinkowskiego), Rynku (z - W ten sposób zapłacimy tylko za
wyłączeniem południowej
pierzei Rynku), Sienkiewicza (odcinek wzdłuż Szkoły
Podstawowej nr 1), Staszica
(odcinek od ul. Kościelnej
do ul. Pocztowej), Warszawskiej (od Rynku do Al. Ludwika Zamenhofa); a także
parkingi przy ul. Polnej i
Rzeźnickiej oraz u zbiegu
ulic: Ks. Piotra Wawrzyniaka, Gen. Sikorskiego i
Szpitalnej. - Spotykamy się
z wieloma opiniami miesz- W ubiegłym roku wystawiono około 2.000 zawiadomień
kańców, chcących jej po- o nieopłaconym postoju w Strefie Płatnego Parkowania
szerzenia. Sprawa dotyczy
głównie właścicieli nieruchomości, faktyczny czas, podczas którego
którzy dzięki strefie mogą parkować parkowaliśmy. Jeśli chodzi o stronę
bliżej swoich domów. Jesteśmy w techniczną aplikacji – działa ona od
trakcie analiz obecnej sytuacji – pod- momentu uruchomienia usługi bez
kreśla burmistrz miasta i gminy Kęp- problemów. Jeżeli chodzi o zaintereno Piotr Psikus.
sowanie kierowców samą aplikacją,
W Kępnie minimalny opłacony to jednak dużo więcej biletów jest
czas parkowania w strefie wynosi zakupionych bezpośrednio w parko30 minut. Za ten czas kwota wynosi metrze – zaznacza P. Psikus. W 2019
1,00 zł. Za pierwszą godzinę postoju roku za pomocą aplikacji zakupiono
mieszkańcy muszą zapłacić 2,00 zł, za około 2.800 biletów, a za pomocą pardrugą – 2,40 zł, za trzecią – 2,80 zł, a kometru – około 352.000 biletów, w
za każdą następną rozpoczętą godzi- tym około 13.500 – za pomocą karty
nę postoju (powyżej trzech godzin) – płatniczej.
2,00 zł. Podstawowym sposobem poOpłaty za postój w Strefach Płatbierania opłat za postój pojazdów są nego Parkowania mogą też być wnoparkomaty, w których opłatę można szone w postaci opłat zryczałtowa-

nych (abonamenty). Od 1 września
2015 r. karta abonamentowa jednotygodniowa kosztuje 60,00 zł, dwutygodniowa – 110,00 zł, miesięczna
– 220,00 zł, a miesięczna upoważniająca do parkowania na obszarze stref
płatnego parkowania z wyłączeniem
Rynku – 80,00 zł. Z kolei abonament
roczny (identyfikator mieszkańca) za
parkowanie na drogach publicznych
sąsiadujących bezpośrednio z nieruchomością, w której zamieszkuje parkujący legitymujący się dokumentem
potwierdzającym zameldowanie w Strefie Płatnego
Parkowania i posiadający
pojazd na podstawie tytułu
własności, współwłasności lub umowy leasingu
płaci zaledwie 120,00 zł.
Za postój przez całą dobę
na zastrzeżonym miejscu
postojowym, oznaczonym
znakiem D-18 (tzw. „koperta”), karta abonamentowa parkingowa roczna
kosztuje 3.000,00 zł. Na chwilę obecną aktywnych jest 218 abonamentów.
- Liczba ta nie jest stała, gdyż obserwowany jest spadek zakupionych
kart abonamentowych w okresie wakacyjnym – mówi P. Psikus. Liczba
kart abonamentowych wykupionych
w 2019 roku to 731 sztuk.
W 2019 roku wpływy Strefy Płatnego Parkowania wyniosły 752.032,73
zł. Na kwotę tę składają się opłaty z
abonamentów, zakupione bilety oraz
opłaty dodatkowe za nieopłacony
parking. Z kolei w 2018 roku wpływy
wyniosły 715.117,07 zł. - Największe
wpływy odnotowano w październiku
2019 r. – 69.030,40 zł, a najmniejsze

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 powoduje wiele problemów, w tym gospodarczych

Dotychczasowe życie – sparaliżowane
Trwa bardzo trudny dla wszystkich
okres. Zagrożenie koronawirusem wymaga wprowadzenia w Polsce kolejnych restrykcyjnych obostrzeń, które
paraliżują całe dotychczasowe życie i
mają olbrzymi wpływ m.in. na gospodarkę. Negatywne skutki bieżącej sytuacji odczuwa każdy z nas.
Kryzys dotyka też jednostek samorządu terytorialnego. - Obecna sytua-cja wymaga od nas nadzwyczajnych
kroków. Pandemia koronawirusa
spowoduje spowolnienie gospodarcze,
a więc spadną również dochody jednostek samorządu terytorialnego. (...)
Dla Gminy Kępno obecny stan będzie
miał swoje przełożenie na budżet jeszcze w tym roku, podstawowe wpływy
zostały zachwiane. Jeżeli zostaniemy
obciążeni ulgami z tytułu pobieranego przez nas podatku od nieruchomości, co może zostać zepchnięte na
samorządy wraz z innymi działaniami
pomocowymi – nie będziemy w stanie
zrealizować większości swoich zadań
– przyznaje burmistrz Piotr Psikus.
Dlatego Gmina Kępno wprowadza daleko idące oszczędności, mające pozwolić
na przetrwanie nadchodzącego kryzysu. - Zdecydowałem o niezaciąganiu
żadnych nowych zobowiązań finansowych, chyba, że są w danej chwili
konieczne. (...) Zawiesiłem wydatki na
promocję gminy – pozostaje jedynie
działalność informacyjna. Wstrzyma-

łem realizację nowych zadań inwestycyjnych, za wyjątkiem zadań, na które
udało nam się pozyskać zewnętrzne
źródła finansowania. Wstrzymałem
realizację funduszy sołeckich i funduszu obywatelskiego. Zrezygnowałem

Za restrykcjami finansowymi idą
również organizacyjne. Zamknięto
wszystkie place zabaw, siłownie zewnętrzne, parki, kępińskie targowisko i
pozostałe miejsca, gdzie gromadzą się
mieszkańcy. Dostęp do instytucji życia

Gmina Kępno wprowadza oszczędności, mające
pozwolić na przetrwanie nadchodzącego kryzysu

z ogłoszenia konkursów na realizację
zadań zleconych w dziedzinie kultury
i wakacyjnego wypoczynku. Nie podpisałem umów z organizacjami sportowymi. Nie będę przyznawał pracownikom
nagród za wykonywanie dodatkowych
obowiązków – wymienia włodarz. Odwołano także wszystkie wydarzenia
kulturalne, w tym wiosenne koncerty na
kępińskim Rynku. - W trosce o zdrowie
mieszkańców odwołaliśmy wszystkie
wydarzenia kulturalne, sportowe, rocznicowe, okolicznościowe, które miały
odbyć się do końca czerwca. Co do późniejszych imprez – czekamy na rozwój
sytuacji – podkreśla.

publicznego jest utrudniony, a w niektórych przypadkach niemożliwy.
24 marca br. w całej Polsce wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w
domu nie dotyczy jedynie dojazdu do
pracy czy załatwiania niezbędnych,
codziennych potrzeb, takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad
bliskimi. Zgodnie z kolejnymi restrykcjami, wprowadzonymi 31 marca br.,
przemieszczać się będzie można jedynie pojedynczo. Zasady obowiązują do
11 kwietnia br.
Zarówno postanowienia Gminy, jak i rządu, to kroki konieczne dla

w czerwcu 2019 r. – 59.993,00 zł – zauważa.
W obrębie Strefy Płatnego Parkowania dziennie parkuje średnio 1.400
pojazdów. - Najwięcej samochodów
obserwujemy w poniedziałki i piątki.
Ruch znacznie zwiększa się także w
okolicy świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia – dodaje włodarz.
Najwięcej samochodów parkuje między godziną 10.00 a 12.00 oraz między 15.00 a 16.00.
W Strefie Płatnego Parkowania w
Kępnie jest 21 parkometrów. Na chwilę obecną nie ma planów zmian w tym
zakresie. - Ilość parkometrów na potrzeby funkcjonowania aktualnego
obszaru strefy jest wystarczająca –
zaznacza.
W ubiegłym roku wystawiono
łącznie około 2.000 zawiadomień o
nieopłaconym postoju w Strefie Płatnego Parkowania (nie jest to mandat).
Wysokość opłaty zawiadomienia jest
uzależniona od terminu zapłaty. Za
nieopłacony postój lub postój ponad
czas opłacony w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową
w wysokości 50 zł. W przypadku,
gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do 2 dni
roboczych od momentu wystawienia
zawiadomienia o obowiązku jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona
jest do 25 zł.
W Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Ratuszowej można
załatwić wszystkie sprawy związane
z korzystaniem ze stref (zakup kart
abonamentowych, wnoszenie opłat
dodatkowych, zgłaszanie reklamacji,
zgłaszanie niesprawności parkometrów itp.). Aktualnie pracują w nim
4 osoby – 2 kontrolerów i 2 pracowników administracyjno-biurowych.
- Czasami do biura Strefy Płatnego
Parkowania przychodzą kierowcy z
zarzutem, że kontroler wystawił im
zawiadomienie na parkingu marke-

tu, czyli poza Strefą Płatnego Parkowania. Oczywiście, jest to niemożliwe, co jest szybko weryfikowane
przez pracowników biura na mocy
dokumentacji fotograficznej sporządzanej przez kontrolera. Przypuszczalnie ci kierowcy otrzymali zawiadomienie, parkując np. na Rynku w
Kępnie, gdzie obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania i nie zauważyli go,
odjeżdżając z Rynku, np. na zakupy
do marketu. Zdarza się także, że do
biura Strefy Płatnego Parkowania
trafiają kierowcy z zawiadomieniem,
które otrzymali w innym mieście
(najczęściej Wrocław, Kalisz), nawet
o tym nie wiedząc, gdyż zauważyli
je dopiero w Kępnie i chcą opłacić
je u nas w biurze. Jednak nie ma takiej możliwości, gdyż w biurze Strefy
Płatnego Parkowania możliwe jest
przyjęcie opłaty tylko za nieopłacony
postój w Kępnie. Niektórzy kierowcy
myślą też, że bilet „pobrany” z parkomatu przy jednym z kępińskich
marketów uprawnia także do parkowania na obszarze Strefy Płatnego
Parkowania. Po otrzymaniu zawiadomienia o nieopłaconym postoju są
wielokrotnie zaskoczeni, że bilet ten
nie obowiązuje na obszarze strefy –
relacjonuje burmistrz.
Wiele miast na czas epidemii koronawirusa zwolniło z opłat za parkowanie. Od 23 marca br. bezpłatne
parkowanie zarządzono w Kluczborku. Podobne rozporządzenie wydano
kilka dni wcześniej w Namysłowie.
W Kępnie będziemy płacić jednak za
postój w Strefie Płatnego Parkowania
tak, jak do tej pory. - Nie zwolnimy
z opłat w Strefie Płatnego Parkowania, gdyż ma ona zapewniać rotację miejsc dla samochodów. Jeżeli
chodzi o względy sanitarne – osoba
parkująca samochód nie musi nawet dotykać parkometru, bo zapłacić
może poprzez aplikację – zaznacza
P. Psikus.			
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zmniejszenia ilości zachorowań, choć
mogą okazać się one niewystarczające. - Jesteśmy pełni nadziei na powrót
normalnego trybu życia w naszym
kraju. Życie społeczne zamarło, mam
nadzieje za kilka tygodni wróci do
normy. Podobnie, jak Państwo, mamy
wiele planów – wyznaje P. Psikus. Dołożymy wszelkich starań, by mieszkańcy odczuli skutki epidemii w jak
najmniejszym stopniu. Dzisiaj jednak
musimy działać zdecydowanie, bo nie
wiemy, co przyniesie najbliższy czas –
dodaje.
W Urzędzie Miasta i Gminy w
Kępnie ograniczono liczbę pracowników, część z nich pracuje zdalnie. - Jest
to liczba płynna. Dzisiaj zdalnie mogą
pracować np. 4 osoby, reszta stacjonarnie. Wszystko jest zależne od możliwości na danym stanowisku, urlopów,
zwolnień lekarskich czy opieki nad
dziećmi. Jesteśmy nastawieni na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, z drugiej jednak
strony Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
cały czas zachowuje płynność działania – zapewnia burmistrz.
Choć przerwa w działaniu instytucji gminnych, np. krytej pływalni
„Qarium”, mogłyby stanowić okazję
do przeprowadzenia prac remontowych
i modernizacyjnych, tak jednak nie się
nie stanie. - Na „Qarium” nie są wykonywane prace, gdyż firmy wykonujące serwisy infrastruktury nie mają
obecnie w dyspozycji pracowników
mogących przyjechać i je wykonać.
Najtańszym rozwiązaniem było spuszczenie wody. Zdecydowanie mniej

kosztownym niż utrzymanie jej w normach sanitarnych oraz odpowiedniej
temperaturze, tym bardziej, że nikt
nie wie, kiedy będzie można ponownie
uruchomić obiekt – podkreśla włodarz.
Obecny stan, z uwagi na brak możliwości gromadzenia się, wymusza
zmianę planów wielu osób, takich jak
np. zawieranie ślubów. - Na tę chwilę
w Urzędzie Stanu Cywilnego osoby zainteresowane ceremoniami odwołały
swoje uroczystości – mówi.
W połowie marca br. burmistrz
Oleśnicy Jan Bronś, w związku z zaistniałą sytuacją, korzystając z przepisów
prawa gminnego, odstąpił od corocznej
waloryzacji czynszu w lokalach użytkowych oraz obniżył dotychczasowy
czynsz za marzec do symbolicznej złotówki w lokalach użytkowych. Opłaty
za media pozostały bez zmian. Niewykluczone, że okres ten zostanie wydłużony. W regionie do tej pory to jedyny
przypadek, aby burmistrz praktycznie
zrezygnował z pobierania czynszu.
Włodarze Wieruszowa, Ostrzeszowa i
Kępna takiego rozporządzenia nie wydały. - Osoby, które nie mogą uregulować podatku w trybie bezgotówkowym,
nie będą miały naliczanych karnych
odsetek (...). W kwestii jakiejkolwiek
pomocy – czekamy na dokładne wytyczne specustawy, wtedy będziemy podejmować decyzje – zaznacza P. Psikus.
- Prosimy o wyrozumiałość i poważne traktowanie wszelkiego typu
komunikatów. Odpowiedzialność i
świadomość to jedyna droga dla nas
wszystkich – podsumowuje.
KR
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Aktualności

policja / straż pożarna
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali na drogach powiatu kępińskiego kilku nietrzeźwych
kierujących

Kolejni kierujący

Policjanci kontrolują

przebywających na kwarantannie

na „podwójnym gazie”
Rekordzista miał 4 promile
7 marca br., po godzinie 16.00, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zauważyli wyjeżdżający ze
stacji paliw pojazd marki Fiat, którego kierujący popełnił wykroczenie.
Funkcjonariusze podjęli czynności
służbowe wobec kierującego, który,
pomimo wydawanych przez nich sygnałów świetlnych i dźwiękowych,
nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Kierowca fiata, 42-letni mieszkaniec gminy Kępno, został
zatrzymany w miejscowości Olendry.
Jak się okazało, mężczyzna kierował
w stanie nietrzeźwości. Wynik badania wskazał… ponad 4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu!

Wobec osób, które nie stosują się do kwarantanny, będą wyciągane surowe konsekwencje

zie”. Wynik badania urządzeniem
wskazał prawie 2 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Z kolei 14 marca br., przed godziną 18.00, policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego KPP Kępno w miejscowości Piaski zatrzymali 20-letniego
obywatela Ukrainy, który kierował
osobowym fordem pod wpływem
alkoholu. Wynik badania wskazał
prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wszyscy czterej mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie i teraz przed Sądem odpowiedzą
za popełnione przestępstwa. Postępowanie w tych sprawach prowadzi
KPP Kępno.

W powiecie kępińskim funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie kontrolują na dzień
dzisiejszy 167 osób przebywających
na kwarantannie. W mieście i gminie Kępno jest to 80 osób, w gminach
Łęka Opatowska i Baranów – 26
osób, Rychtal i Trzcinica – 35 osób, a
Bralin i Perzów – 26 osób.
Większość osób, które w naszym
powiecie zostały objęte kwarantanną, stosuje się do zasad. Niestety,
zdarzają się przypadki osób, które
świadomie je łamią. - Na tę chwilę
trwają czynności wyjaśniające wobec trzech osób, które nie zastosowały się do kwarantanny – mówi oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski. Za złamanie zasad
kwarantanny grozi kara wysokości
nawet do 30 tysięcy złotych. - Za złamanie kwarantanny nie pouczamy,
tylko bezwzględnie karzemy. Wobec
tych osób będą złożone wnioski o
ukaranie do sądu – zaznacza.

Jedna z sytuacji złamania kwarantanny miała miejsce w ostatnich
dniach. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie pojechali
sprawdzić, czy jedna z osób objętych
kwarantanną dotrzymuje jej warunków. Na miejscu nie zastali nikogo. Nasi policjanci bardzo szybko ustalili,
że obywatel Ukrainy wyjechał wraz z
innym mężczyzną, też objętym kwarantanną, do swojego rodzinnego kraju. Teraz ci mężczyźni odpowiedzą za
swoje postępowanie. Aktualnie będzie
prowadzone postępowanie w sprawie
o wykroczenie z art. 116 KW, dotyczące nieprzestrzegania przez osoby
podejrzane o chorobę odpowiednich
nakazów i zakazów związanych z izolacją – mówi st. post. R. Stramowski.
Ponadto funkcjonariusze przesyłają też zgromadzone w sprawie
materiały do prokuratury, aby oceniła, czy nie doszło do przestępstwa
z art. 161 Kodeksu Karnego, mówiącego o narażeniu innej osoby na za-

rażenie. Za to przestępstwo przewidziana jest kara do roku więzienia.
- Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają na celu
nie tylko sprawdzenie, czy osoba
nią objęta stosuje się do jej zasad.
Policjanci podczas rozmów ustalają
także, czy takiej osobie czegoś nie potrzeba. Wszystkie tego typu sygnały
funkcjonariusze przekazują do służb
miejskich, które organizują pomoc.
Dodatkowo pamiętać należy, że wizyta to tylko jedna z form sprawdzenia,
czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej postanowień. Policjanci
zbierają informację na ten temat na
wiele różnych sposobów. Niezależnie
od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać,
jaka odpowiedzialność na nich ciąży
– nie dochowując jej zasad, mogą w
sposób pośredni przyczynić się nawet
do czyjejś śmierci – dodaje policjant.
KR

4 marca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kępno mieli pełne ręce pracy

Seria zdarzeń na drogach powiatu

Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie i przed Sądem odpowiedzą
za popełnione przestępstwa. Fot. https://radomsko.naszemiasto.pl

Dzień później, 8 marca br., funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kępno zatrzymali do
kontroli w miejscowości Miechów
samochód osobowy marki Audi, kierowany przez 49-letniego mieszkańca
gminy Perzów. Również ten kierujący był nietrzeźwy – wynik badania
wskazał ponad 1,5 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
W tym samym dniu, po godzinie
19.00, kępińscy policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej w Mroczeniu
samochód osobowy marki Renault.
Jak się okazało, 42-letni obywatel
Gruzji kierował na „podwójnym ga-

- Apelujemy do wszystkich
uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozsądku i rozwagi na drodze oraz o bezwzględne stosowanie
się do obowiązujących przepisów.
W tych przypadkach nikomu nic się
nie stało i kolejni nieodpowiedzialni kierowcy zostali wyeliminowani
z naszych dróg, ale mogło skończyć
się tragedią. Pamiętajmy, że sami
mamy największy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego – podkreślił
st. post. Rafał Stramowski.
Oprac. KR

W środę, 4 marca br., przed godziną 7.00, na skrzyżowaniu ulic
Poznańskiej i Grabowskiej w Kępnie doszło do zdarzenia drogowego.
Kierujący osobowym oplem, 64-letni mieszkaniec Kępna, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu prawidłowo
jadącemu samochodowi ciężarowemu marki DAF, kierowanemu przez
50-latka z Konina, doprowadzając do
zderzenia bocznego. Obaj kierujący
byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym.
Tego samego dnia, przed godziną
8.00, do zdarzenia drogowego doszło
na drodze S8 (104 kilometr w kierunku Warszawy.) Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
po przybyciu na miejsce ustalili, że
56-letni mieszkaniec województwa
mazowieckiego, kierujący samochodem marki Renault, nie zachował
bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu ciężarowego
marki Mercedes, kierowanego przez
41-letniego obywatela Białorusi, i doprowadził do najechania na jego tył.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Sprawca został ukarany mandatem
karnym.
Również 4 marca br. do KPP Kępno zgłosił się 20-letni mieszkaniec
Kępna, który poinformował funkcjonariuszy o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce po godzinie 12.00 na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
nr 482 („stara ósemka”) z ul. Jaśminową w miejscowości Chojęcin-Szum. Kierująca osobowym oplem,
38-letnia mieszkanka Kępna, nie dostosowała prędkości do warunków na
drodze i najechała na tył pojazdu marki BMW, kierowanego przez 20-latka.
Następnie kobieta oddaliła się z miejsca zdarzenia. - Bardzo szybkie ustalenia policjantów doprowadziły do
zatrzymania kobiety w jej miejscu zamieszkania. Jak się okazało podczas
wykonywania czynności służbowych,
kobieta była nietrzeźwa. Wynik badania wskazał ponad 1,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu
– mówi oficer prasowy KPP Kępno
st. post. Rafał Stramowski. W najbliższym czasie 38-letnia mieszkanka
Kępna za wszystko odpowie przed

sądem. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno.
Do kolejnego zdarzenia tego dnia
doszło przed godziną 14.00 w miejscowości Jankowy. Policjanci, którzy
przybyli na miejsce zdarzenia, ustalili,
iż kierujący samochodem marki Skoda, mieszkaniec Jankowych, wykonując nieprawidłowo manewr wymijania, uderzył w tył naczepy samochodu
marki Mercedes, kierowanego przez
mieszkańca województwa łódzkiego.
Obaj kierujący byli trzeźwi. Wobec
sprawcy zdarzenia policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.
Natomiast przed godziną 15.00
dyżurny KPP Kępno otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na
Al. Marcinkowskiego w Kępnie.
Kierujący osobowym fordem, mieszkaniec Bralina, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu nissanowi, którym kierowała mieszkanka
miejscowości Osiny, doprowadzając
do zderzenia bocznego pojazdów.
Kierujący byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym.			
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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
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03

50 (200%)
44 (176%)
52 (208%)
26 (106%)
49 (196%)
42 (168%)
62 (246%)

83 (166%)
74 (148%)
88 (176%)
44 (88%)
81 (162%)
69 (138%)
103 (206%)

Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Bywało lepiej

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03

52 (208%)
50 (200%)
84 (338%)
35 (142%)
33 (134%)
90 (360%)
56 (226%)

86 (172%)
84 (168%)
142 (284%)
59 (118%)
56 (112%)
149 (298%)
94 (188%)

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

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

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03

37 (150%)
54 (216%)
48 (192%)
45 (180%)
23 (92%)
53 (212%)
71 (283%)

63 (126%)
90 (180%)
81 (162%)
75 (150%)
38 (76%)
89 (178%)
118 (236%)

Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej

Raport będziemy publikować co tydzień.

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

Wiadomości

informacje

Wspieraj wielkopolskich producentów!
- Z wielką obawą przyglądam
się coraz trudniejszej sytuacji lokalnych producentów i restauracji w
naszym regionie, związanej z epidemią wirusa COVID-19. Dla większości przedsiębiorców przedłużający
się stan niepewności i wprowadzane
ograniczenia stanowią realne ryzyko biznesowe. W obecnej sytuacji

Nie czekając na dalszy rozwój
sytuacji, wicemarszałek, wraz z pracownikami Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, chcąc wspomóc producentów regionalnych, postanowił
uruchomić akcję pt. „Wspieraj wielkopolskich producentów!”. Stworzona została baza kontaktów restauracji
oraz producentów należących do Sie-

Wśród restauracji i innych punktów gastronomicznych znalazła się
restauracja „P jak Pysznie” z Kępna. Fot. https://beszamel.se.pl

w pełni popieramy inicjatywę #zostanwdomu. Jest to ważne dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Jednak
wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego niesie za sobą szereg
ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej
oraz sprzedaży lokalnych produktów – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

ci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, którzy prowadzą sprzedaż
zdalną z dowozem do domu lub odbiorem bezpośrednim u producenta.
W jaki sposób można dołączyć
do akcji? Wystarczy wejść na stronę
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska (www.sdk-wlkp.pl) lub w
aplikację „Kulinarna Wielkopolska”,
wybrać interesujący nas produkt lub
restaurację i złożyć zamówienie on-

line bądź telefonicznie. W chwili
obecnej jest już blisko 50 podmiotów
należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, u których
możliwe są zdalne zakupy. W ofercie
są m.in. soki tłoczone na zimno, wyroby cukiernicze, wędliny, mięso, oleje
tłoczone na zimno, kiszonki, a także
lokalne dania oferowane przez restauracje na wynos. Wśród restauracji i
innych punktów gastronomicznych
znalazła się również restauracja „P jak
Pysznie” z Kępna (ul. Sportowa 9).
Województwo Wielkopolskie od
2008 roku jest regionem członkowskim Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zrzeszającej 45 europejskich regionów,
w tym jedenastu z Polski. Głównym
celem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest promocja regionalnej żywności opartej
na lokalnych i tradycyjnych produktach. Członkowie sieci gwarantują, że
produkty pochodzą z danego regionu,
a tradycje kulinarne i umiejętności są
powodem do dumy.
- Okażmy solidarność z tymi, którzy teraz mają najtrudniej, wykażmy
się lokalnym patriotyzmem i kupujmy wielkopolskie produkty! Gorąco polecam produkty oraz dania od
członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska i zachęcam do
wsparcia w ten sposób wielkopolskiej
gospodarki. Firmy należące do Sieci
Dziedzictwa są gwarantem tego, co
najlepsze w naszych regionalnych
produktach – przekonuje wicemarszałek K. Grabowski.
Oprac. KR

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę
tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie
znowelizowanych przepisów

Rodzice nadal będą mogli korzystać
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia z
powodu zagrożenia koronawirusem
przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia

płatę świadczenia na kolejny okres.
Oświadczenie można złożyć tak jak
do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.
Ponadto rodzice
mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na
ogólnych zasadach,
w takim przypadku
będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku
kalend a r zow y m.
Oświadczenie o wypłatę świadczenia na kolejny okres
Wystarczy wypełnić
można złożyć tak jak do tej pory. Fot. www.edziecko.pl
formularz dostępny
8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, na stronie ZUS – Z-15A oraz oświad14-dniowego zasiłku opiekuńczego. czenie o zamknięciu placówki. JedW związku z decyzją o zamknięciu nak po wejściu w życie nowych przeszkół, żłobków i przedszkoli do świąt pisów, okres ten zostanie rozliczony
wielkanocnych, trwają prace nad wy- jako dodatkowy zasiłek i nie będzie
dłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. wliczany do puli 60 dni.
Nowe rozwiązania mają obowiązy- Oświadczenie o dodatkowym
wać z mocą wsteczną od 26 marca zasiłku opiekuńczym można złożyć
2020 r.
przez Internet. Osoba prowadząW tej sytuacji rodzice, którym ca pozarolniczą działalność albo
kończy się okres prawa do dodat- współpracująca z osobą prowadzącą
kowego 14-dniowego zasiłku opie- działalność, dla której płatnikiem
kuńczego, mogą wnioskować o wy- zasiłku jest ZUS, może wysłać do Za-

kładu oświadczenie elektronicznie –
za pośrednictwem Platformy Usług
Elektronicznych ZUS (PUE). O
korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego
zleceniodawcę, a osoba prowadząca
działalność gospodarczą – bezpośrednio ZUS – podkreśla regionalna
rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
Oprac. KR

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku
z występowaniem w Polsce koronawirusa

Fot. https://itvm.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, którzy w czasie epidemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji

ZUS pomoże przedsiębiorcom
w trudnej sytuacji
Zgodnie z nowym zarządzeniem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
przedsiębiorcy będą mogli skorzystać
z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności
składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach
ratalnych.
Odroczenie terminu płatności w
uproszczonym trybie będzie dotyczyło składek za okres od lutego do
kwietnia 2020 r. oraz zawartych już
układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja
2020 r.
Przedsiębiorca, który skorzysta z
odroczenia terminu płatności składek
lub układów ratalnych, może liczyć
na wstrzymanie postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz
sankcji.
Jakie składki
można odroczyć?
Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur
Pomostowych.
Chętni na skorzystanie z ulg powinni złożyć odpowiedni wniosek w
tej sprawie: dla osób prowadzących
lub nieprowadzących pełnej księgowości. Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu
Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać
pocztą.
Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć
sprawozdanie finansowe za 2018 lub
2019 r. Skany dokumentów możesz
dołączyć do wniosku w portalu PUE
ZUS.
We wniosku musisz wskazać, w
jaki sposób epidemia koronawirusa
wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia
w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach
pomocy de minimis. Będziesz musiał
więc złożyć dodatkowe dokumenty
dotyczące pomocy publicznej.
Pozytywne rozpatrzenie
Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy
Twój wniosek, wyśle Ci umowę wraz
z dokumentami dotyczącymi pomocy
publicznej na wskazany przez Ciebie
adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie
wskażesz adresu mailowego).
Po otrzymaniu dokumentów
przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz przekazać z powrotem do
ZUS. Złóż je w skrzynce dostępnej w
placówce ZUS lub prześlij pocztą.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, podpisane dokumenty możesz wysłać również w postaci skanu
na adres e-mail oddziału ZUS, tj. doradca_ds_ulg_i_umorzen_OstrowWlkp@zus.pl. Na tej podstawie
ZUS udzieli Ci ulgi. Jednak będziesz
musiał wysłać do ZUS również papierowe oryginały dokumentów, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od
dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie
papierowej, ZUS uzna, że umowa nie
została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja
sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.
Gdy nie spełnisz warunków
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich
3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis
przekroczyła 200 tysiące euro, ZUS
nie będzie mógł udzielić Ci ulgi.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do
doradcy ds. ulg i umorzeń.
Regionalna rzeczniczka prasowa
ZUS w Wielkopolsce,
Marlena Nowicka

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 2 kwietnia 2020
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Sport

piłka
nożna
policja
/ straż
pożarna
Piłka nożna >>> W ślad za pakietem pomocowym Polskiego Związku Piłki Nożnej stosowne decyzje wspierające
piłkarskie kluby w niezwykle trudnych czasach wdraża też
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Piłka nożna >>> Polski Związek Piłki Nożnej wprowadza pakiet pomocowy dla polskiej
piłki. Plan składający się z siedmiu punktów ma na celu pomóc klubom w funkcjonowaniu,
ale również umożliwić właściwe dostosowanie się do nieuchronnych zmian w nadchodzącej rzeczywistości

PZPN przedstawił pakiet pomocowy,
Wielkopolski ZPN duże wsparcie dla polskiej piłki
też rusza na pomoc klubom

Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł Wojtala,
podjął decyzję o zamrożeniu opłat dokonanych przed rundą wiosenną za transfery czasowe. Tym samym działacze z Poznania
dołączyli z własną inicjatywą do pakietu pomocowego PZPN, który chce przekazać w najbliższych miesiącach wszystkim klubom
116 milionów złotych. Pakiet zakłada również zwolnienie klubów
niższych klas z opłat ryczałtowych za uczestnictwo w rozgrywkach w sezonie 2020/2021. Wszystkie te działania mają na celu
złagodzić efekty pandemii koronawirusa w polskiej piłce.

Prezes Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej, Paweł Wojtala

Zawieszenie rozgrywek z uwagi na stan epidemii generuje coraz
większe problemy wszystkim podmiotom funkcjonującym w środowisku piłkarskim. Przygotowany
przez Polski Związek Piłki Nożnej
pakiet pomocowy obejmie wszystkie szczeble rozgrywek w Polsce, od
Ekstraklasy do C klasy, a jego łączna wartość osiągnie 116 milionów
złotych. Dla klubów niższych lig
najistotniejszym elementem projektu
jest zniesienie opłat ryczałtowych za
uczestnictwo w rozgrywkach na sezon 2020/2021.
Możliwości wsparcia klubów
w trudnym czasie bada również w
obrębie swojego działania Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Pierwszą podjętą decyzją jest zamrożenie
opłat transferowych za wypożyczenia zawodników dokonane na rundę
wiosenną. Zostaną one rozliczone
dopiero w momencie wznowienia
rozgrywek. Jeśli do tego nie dojdzie
i sezon 2019/2020 zostanie zakończony, wówczas wniesione opłaty dotyczące transferów czasowych zostaną
wycofane. Szczegółowy sposób ich
rozliczenia ustalany będzie z poszczególnymi klubami indywidualnie. Tym samym kwestie finansowe
dostosowane zostaną do utraconych
korzyści klubów wypożyczających
– jeśli wypożyczenie nie zostanie
wskutek epidemii „skonsumowane”,

nie będzie wiązać się z kosztami.
Przedstawiona decyzja jest pierwszym krokiem wykonanym z myślą o
pomocy klubom w obecnej sytuacji.
W najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych ruchów, czego
nie ukrywa sternik Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej. – Zaczynamy
od decyzji, która była dla nas oczywista. Wsparcie przygotowane przez
Polski Związek Piłki Nożnej jest
bardzo cenne, ale nie możemy na
nim poprzestać. Dlatego intensywnie analizujemy nie tylko możliwe
warianty wznowienia rozgrywek, ale
też wnikliwie sprawdzamy wszystkie
regulaminy i opłaty. Kiedy wrócimy
na boiska, znajdziemy się w zupełnie
nowej sytuacji, w której będzie trzeba się odnaleźć. Będziemy chcieli
pomóc w każdym aspekcie – wyjaśnia Paweł Wojtala. Władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
podjęły też między innymi rozmowy
z organizacjami samorządowymi dotyczące ewentualnych problemów z
realizowaniem zadań, na które kluby
otrzymały dotacje. Dążymy do rozwiązań systemowych, które obejmą
możliwie najszersze grono naszych
członków. – Wierzę, że dzięki temu
żaden ośrodek z powodu obecnej sytuacji nie zniknie z piłkarskiej mapy
Wielkopolski – dodaje prezes Wielkopolskiego ZPN.
BAS

Każdy klub Ekstraklasy, pierwszej, drugiej i trzeciej ligi otrzyma od Polskiego Związku Piłki Nożnej pieniądze w ramach tak zwanego pakietu pomocowego ogłoszonego w piątek. W sumie do podziału między
zespoły z tych klas rozgrywkowych będzie 50 milionów złotych na rozwój szkolenia dzieci i młodzieży (z
czego 30 milionów dla Ekstraklasy). To jeden z elementów pomocy, jakich związek udzieli klubom, które
przez pandemię koronawirusa nie mogą generować przychodów, a ponoszą jedynie koszty. Wartość całego pakietu to 116 milionów złotych.

Bardzo sprawna i rzeczowa telekonferencja Członków Zarządu PZPN
z Prezesem Bońkiem. Konkretne decyzje i wsparcie – napisał na Twitterze
Maciej Sawicki. Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej
przedstawił też grafikę, z której jasno
wynika, że wartość pakietu, którym
związek chce wesprzeć polskie kluby
to 116 milionów złotych. Składa się
na to kilka czynników rozdzielonych
na dwa sezony – obecny 2019/2020 i
następny 2020/2021. W trosce o całą
polską rodzinę piłkarską, a w szczególności o zapewnienie integralności
oraz ciągłości rozgrywek piłkarskich
w Polsce, Zarząd Polskiego Związku
Piłki Nożnej zainicjował prace nad
wprowadzeniem pakietu pomocowego,
obejmującego wszelkie aspekty działalności piłkarskiej, Wymienione poniżej
projekty mają na celu w szczególności
ułatwić klubom piłkarskim zrzeszonym
w PZPN funkcjonowanie w aktualnej
sytuacji, ale również umożliwić właściwe dostosowanie się do nieuchronnych
zmian w nadchodzącej piłkarskiej rzeczywistości.
Pro Junior System utrzymany
W tym sezonie Polski Związek Piłki Nożnej utrzyma projekt Pro Junior
System na dotychczasowym poziomie
i wypłaci klubom nagrody w pełnej
wysokości, pomimo nierozegrania pełnego sezonu. Dodatkowo wypłaci też
wsparcie solidarnościowe w kwocie
18,1 milionów złotych. Wsparcie solidarnościowe to nic innego jak pomoc
dla klubów, które nie uzyskają nagród
w programie Pro Junior System w sezonie 2019/2020, w następujących wysokościach: I liga po 120 tysięcy złotych
na klub (łącznie: 1 milion 320 tysięcy
złotych), II liga po 100 tysięcy złotych
na klub (łącznie: 1 milion 100 tysięcy
złotych), III liga po 20 tysięcy złotych
na klub (łącznie: 1 milion 120 tysięcy
złotych). Wsparcie solidarnościowe
otrzymają wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach pierwszej, dru-

REKLAMY
reklamy
i ogłoszenia
drobne
I OG£OSZENIA DROBNE

przyjmujemy codziennie (pn.-pt.)
w godz. 9.00-16.00.

PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00
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292 8462 / 78 292 84
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giej i trzeciej ligi. Po zakończeniu programu Pro Junior System kluby, które
zajęły miejsca premiowane, otrzymają
różnicę pomiędzy kwotą należną za
zajęcie danego miejsca w Pro Junior
System, a kwotą wypłaconą w ramach
wsparcia solidarnościowego. Dodajmy,
że w sezonie 2020/2021 PZPN nadal
będzie prowadzić program Pro Junior
System, ale co najważniejsze jego działanie będzie odbywać się na dotychczasowym poziomie.
Największe pieniądze
od następnego sezonu
Największe zmiany i co za tym
idzie pieniądze popłyną na klubowe
konta w przyszłym sezonie. Od rozgrywek 2020/2021 30 milionów złotych zostanie przekazane klubom Ekstraklasy.
Kluby pierwszej ligi otrzymają łącznie
10 milionów. Na potrzeby drugoligowców przygotowano 6 milionów złotych,
a trzecioligowcy otrzymają do podziału
4 miliony złotych. Przekazane środki
mają pomóc zachować ciągłość szkoleniową w klubach, w szczególności w
obszarze piłki juniorskiej i młodzieżowej. Konkretna kwota przypadającą na
klub w Ekstraklasie, pierwszej, drugiej
i trzeciej lidze będzie uzależniona od
liczby klubów biorących udział w rozgrywkach w sezonie 2020/2021 w danej
klasie rozgrywkowej. Ostateczna decyzja w zakresie podziału środków przeznaczonych dla klubów Ekstraklasy zostanie podjęta po konsultacji z klubami
i władzami spółki Ekstraklasa SA.
Panie nie mają
powodów do obaw
Polski Związek Piłki Nożnej utrzyma też przyjęty w 2019 roku plan rozwoju projektów dedykowanych piłkarstwu kobiecemu wraz z reorganizacją
systemu kobiecych rozgrywek seniorskich i młodzieżowych zakładający:
reorganizację rozgrywek szczebla centralnego – 3 miliony złotych, zwiększenie nagród finansowych w Ekstralidze i
Pucharze Polski kobiet – 1 milion 400
tysięcy złotych, utworzenie rozgrywek

Centralnej Ligi Juniorek U-17 i Centralnej Ligi Juniorek U-15 – 1 milion 500
tysięcy złotych, wdrożenie programu
premiowania klubów za udział zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji
Polski – 1 milion złotych oraz uruchomienie Programu Talent PRO, ubezpieczenia zawodniczek i Scoutingu – 700
tysięcy złotych. Jednocześnie PZPN ma
podwoić w sezonie 2020/2021 dofinansowanie klubów piłki kobiet.
Zawieszenie opłat
od III ligi do C klasy
Piłkarska centralna zawiesi na jeden sezon opłaty ryczałtowe za udział
w rozgrywkach seniorskich od trzeciej
ligi do C klasy w sezonie 2020/2021.
PZPN przeznaczy 6 milionów 200 tysięcy złotych na dofinansowanie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej
w związku z przejściem na opłaty ryczałtowe. Kolejne 2,5 miliona złotych
z kasy PZPN zostanie przekazane na
pokrycie opłat ryczałtowych na sezon.
Kwoty przekazane przez PZPN na pokrycie opłat ryczałtowych, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przeznaczą
na zakup sprzętu sportowego, dedykowanego dla drużyn młodzieżowych
uczestniczących w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez dany
WZPN.
Całkowite zwolnienie z opłat
w piłce młodzieżowej
PZPN przyjął utrzymanie wprowadzone w 2018 roku całkowite
zwolnienie klubów z obowiązku ponoszenia opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach juniorskich.
Zwiększeniu, na każdym etapie o
ponad 50 procent, ulegnie natomiast
wysokość nagród finansowych dla
klubów uczestniczących w Pucharze Polski na szczeblu centralnym.
Od sezonu 2020/2021 w rozgrywkach
Totolotek Pucharu Polski od 1/32 finału
na boisku będzie musiało występować
dwóch zawodników młodzieżowców, tj.
22 lata i młodsi (rocznik 1999 i młodsi).
BAS

Sport

piłka
nożna
wiadomości

Z kart historii / Orzeł Mroczeń – JKS Jarota Jarocin – 0:1
Był 11 kwietnia 2007 roku. Orzeł Mroczeń w ramach półfinału piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu okręgu kaliskiego zmierzył się przed własną
publicznością z najsłynniejszym jak dotąd rywalem w swojej historii – trzecioligową wówczas Jarotą Jarocin. Po niezwykle emocjonującym meczu gospodarze przegrali 0:1. W tym pamiętnym spotkaniu Orzeł wspiął się na szczyty swoich umiejętności

Orzeł postraszył trzecioligową Jarotę

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Trzecioligowa
Jarota Jarocin 11 kwietnia 2007 roku do Mroczenia na półfinałowe spotkanie Pucharu Polski szczebla okręgowego przyjechała tylko i wyłącznie w ramach dopełnienia formalności, jaką miał był pewny i bezproblemowy awans do wielkiego finału pucharowych rozgrywek. Wymęczone zwycięstwo 1:0 w
Mroczeniu dało awans piłkarzom z Jarocina, którzy niespełna miesiąc później sięgnęli po Puchar Polski Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Orzeł nie miał jednak powodów do wstydu, wszak był to jedyny mecz pucharowy sezonu 2006/2007, kiedy Jarota nie zdołała odnieść przekonującego
zwycięstwa. Był to mecz pamiętny również z innego powodu. Jeden z ostatnich meczów w barwach Jaroty rozegrał Adam Łagiewka, zdobywca jedynej
bramki, który po zakończeniu sezonu związał się jeszcze z drugoligowym Turem Turek. Warto wspomnieć, że w drodze do półfinału zespół z Mroczenia
dowodzony przez Marka Wojtasiaka wyeliminował między innymi czwartoligową Astrę Krotoszyn.
Trzeci półfinał w historii klubu
W dzisiejszym numerze postanowiliśmy przypomnieć konfrontację, która odbywała się w środę, 11
kwietnia 2007 roku w Mroczeniu.
W półfinale piłkarskiego Pucharu
Polski na szczeblu okręgowym Orzeł
Mroczeń prowadzony przez Marka
Wojtasiaka rywalizował z trzecioligową Jarotą Jarocin, prowadzoną

który miał być rozegrany pomiędzy
Zenitem Międzybórz i Orłem Mroczeń zakończył się ostatecznie walkowerem i mroczenianie bez straty
sił awansowali do kolejnej rundy. W
piątej odsłonie mroczenianie grając
przed własną publicznością nie dali
szans Astrze Krotoszyn zwyciężając
3:2. W ćwierćfinale podopieczni Marka Wojtasiaka rozprawili się surowo z

Od samego początku faworytem spotkania był zespół z Jarocina, który przed
spotkaniem z Orłem zajmował czwarte miejsce w trzecioligowych rozgrywkach.
Mroczenianie zapowiadali jednak, że tanio skóry jednak nie sprzedadzą i nie sprzedali

przez Czesława Owczarka, de facto
wychowanka Korony-Pogoń Stawiszyn, później znakomitego piłkarza
między innymi KKS-u Kalisz, Olimpii i Warty Poznań, Sokoła Pniewy,
Amici Wronki czy Śląska Wrocław.
Dla zespołu z Mroczenia był to trzeci
w historii klubu awans do półfinału
Pucharu Polski. Wcześniej Orzeł w
1/2 finału spotykał się z Lignomatem Jankowy oraz Piastem Kobylin.
Droga do półfinałowego pojedynku
z Jarotą nie była jednak usłana różami. Przygoda z Pucharem Polski
mogła bowiem rozpocząć się dla zespołu z Mroczenia fatalnie. W meczu
trzeciej rundy Orzeł zmierzył się na
wyjeździe z Pandą Pamięcin. Po 90.
minutach niezwykle wyrównanego i
emocjonującego meczu utrzymywał
się bramkowy remis. O losach spotkania zadecydowały rzuty karne,
które lepiej wykonywali piłkarze z
Mroczenia. Mecz czwartej rundy,

CKS-em Zduny zwyciężając 4:2. Jarota z kolei udział w Pucharze Polski
rozpoczęła od mocnego uderzenia. W
spotkaniu piątej rundy Jarota rozgromiła 7:3 Barycz Janków Przygodzki.
W ćwierćfinale jarocinianie pokonali
bez większych problemów Ostrovię
Ostrów Wielkopolski 2:0.
Zmienili terminy
Wstępnie oba spotkania półfinałowe Wydział Gier i Ewidencji Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej wyznaczył na środę 11 kwietnia 2007 roku, na godzinę 17:00.
Jednak ze względu na atrakcyjność
drużyn, które miały zagościć w powiecie kępińskim, władze związku
przyjęły prośbę klubów i zadecydowały, że mecze zostaną rozegrane
w innych terminach. W pierwszym
meczu 1/2 finału Sokół Bralin zmierzył się z Meblami Doktór Czarnylas.
Hitem było jednak spotkanie z udziałem trzecioligowej Jaroty Jarocin i

mroczeńskiego Orła. Od samego początku faworytem tego spotkania bez
dwóch zdań był zespół z Jarocina,
który przed spotkaniem z Orłem zajmował czwarte miejsce w trzecioligowych rozgrywkach. Mroczenianie
zapowiadali jednak, że tanio skóry
jednak nie sprzedadzą – Co do kwietniowego półfinału to nie chciałbym
typować zwycięzcy. Faworytem na
pewno jest trzecioligowa i doświadczona Jarota. My gramy młodym
składem, ale broni nie składamy i
zamierzamy powalczyć o historyczny finał. Wiadomo, piłka jest piłką
i wszystko może się zdarzyć. Ciągle
bolączką naszego zespołu jest niska
skuteczność. Myśląc o powalczeniu
z Jarotą Jarocin trener z piłkarzami muszą popracować nad tym elementem – mówił przed spotkaniem
na łamach Tygodnika Kępińskiego
Andrzej Stodolski, ówczesny prezes
Orła Mroczeń.
Trener dał odpocząć,
ale to zawsze trzecioligowiec
Jak się okazało tylko teoretycznie
słabszy Orzeł Mroczeń spowodował,
że Czesław Owczarek dał odpocząć
przed ważnym ligowym spotkaniem
w Koronowie większości piłkarzy z
pierwszego składu. Na boisko w Mroczeniu nie wybiegli: Jacek Pacyński,
Grzegorz Idzikowski, Waldemar
Kruk oraz Maciej Manelski. W drugiej połowie na boisku pojawili się
natomiast Adam Łagiewka i Piotr
Skokowski. W związku z takimi
decyzjami sztabu szkoleniowego w
zespole Jaroty zadebiutowało kilku
juniorów. Od pierwszej minuty zagrał Dominik Bartniczak, a w drugiej połowie zadebiutowali: Bartosz
Pawlaczyk i Dawid Guźniczak. W
pierwszej połowie blisko tysiąc kibiców w Mroczeniu przecierało oczy
ze zdumienia, widząc, co gospodarze
wyprawiają z czołowym zespołem
trzeciej ligi. W pierwszych czterdziestu pięciu minutach tylko cud uratował ekipę Czesława Owczarka przed
utratą bramek. Najwięcej szczęścia
trzecioligowcy mieli, kiedy piłka, po
strzale z rzutu wolnego Marcina Góreckiego, najpierw trafiła w słupek, a
chwilę później w poprzeczkę bramki
strzeżonej przez Radosława Hołubca. Wcześniej także z rzutu wolnego,
pechowo w poprzeczkę trafił Artur
Kmieciński. W drugiej połowie trener gości, widząc nieporadność swoich piłkarzy, zdecydował się wpuścić

półfinał Pucharu Polski
2006/2007
Środa, 11 kwietnia 2007 roku – Mroczeń / Stadion Orła
Orzeł Mroczeń – JKS Jarota Jarocin – 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Adam Łagiewka - 73’.
Orzeł: Piotr Szyc – Sebastian Skiba, Andrzej Nowak, Maciej Moś
(Adrian Szlezynger - 79’), Krystian Głowik – Artur Kmieciński,
Marcin Górecki, Łukasz Dziergwa, Mateusz Płóciennik
(Bartosz Moś - 65’) – Przemysław Kasza, Karol Gąszczak.
Trener: Marek Wojtasiak.
Jarota: Radosław Hołubiec – Michał Mendelski, Piotr Garbarek,
Dominik Bartniczak, Mariusz Grzegorzewicz – Paweł Kryś,
Adrian Parchem (Piotr Skokowski - 58’), Marcin Hercog,
Damian Kosiński (Dawid Guźniczak - 83’) – Dawid Cieślak
(Bartosz Pawlaczyk - 79’), Mateusz Filipiak (Adam Łagiewka - 58’).
Trener: Czesław Owczarek.
Sędziował: Dariusz Starczan (Ostrów Wlkp.).

na boisko dwóch piłkarzy z podstawowego składu Jaroty. W 73. minucie przyniosło to upragniony efekt.
Nieupilnowany Adam Łagiewka pokonał dokonującego tego dnia cudów
w bramce Piotra Szyca. Także fenomenalnie między słupkami spisywał
się bramkarz Jaroty Radosław Hołubiec, który kilka razy ratował swój
zespół przed utratą bramek. To właśnie jemu po zakończeniu spotkania
piłkarze Jaroty mogli zawdzięczać
awans do finału, bowiem bohater meczu, strzelec jedynej bramki Adam
Łagiewka po sześciu minutach gry
stał się antybohaterem. Napastnik Jaroty po rzuceniu w kierunku arbitra
niecenzuralnych słów musiał wskutek drugiej żółtej i w konsekwencji
czerwonej kartki opuścić boisko. W
końcówce spotkania duży udział w
awansie piłkarzy z Jarocina miał sę-

dzia zawodów, który najpierw nie
podyktował ewidentnej czerwonej
kartki dla Radosława Hołubca, a w
końcówce spotkania arbiter także nie
dopatrzył się zagrania ręką jarocinian
w polu karnym, dyktując jedynie rzut
wolny na wysokości siedemnastego
metra. Ostatecznie jednobramkowe
zwycięstwo w Mroczeniu dało awans
Jarocie, która najpierw zwyciężyła w
Okręgowym Pucharze Polski (finałowe zwycięstwo z Meblami Doktór
Czarnylas 3:0), a następnie sięgnęła
po triumf w Wojewódzkim Pucharze Polski, pokonując w finale Nielbę
Wągrowiec. Orzeł, pomimo porażki,
nie miał jednak powodów do wstydu. Grający ambitnie, ale mało skutecznie w ataku, podopieczni Marka
Wojtasiaka byli o krok od wyeliminowania najlepszej drużyny okręgu
kaliskiego. Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Marek Wojtasiak (Trener Orła Mroczeń)
Orzeł w dzisiejszym meczu zaprezentował się bardzo dobrze. Stworzyliśmy mnóstwo sytuacji bramkowych, ale jak to bywa, nie potrafiliśmy ich
wykorzystać. Tak też było w samej końcówce, gdyby Przemek Kasza
dograł dokładnie do nadbiegających kolegów. Staraliśmy się przez całe
spotkanie być równorzędnym rywalem, napsuliśmy sporo krwi piłkarzom
Jaroty. Cieszyć należy się, że potrafimy grać dobrze i pozostaje mieć
nadzieję, aby dobra gra przekładała się teraz na mecze ligowe.

Czesław Owczarek (Trener Jaroty Jarocin)
Pojedynki pucharowe nie od dzisiaj rządzą się swoimi prawami, na
dzisiejszy mecz przyjechaliśmy w składzie rezerwowym. W meczowej
jedenastce znaleźli się piłkarze z tak zwanej szerokiej kadry zespołu oraz
juniorzy. Na finał pojedziemy już jednak w optymalnym zestawieniu. Na
pewno ambicji drużynie Orła nie było można odmówić. Kameralny stadion
w Mroczeniu sprzyja kontaktowej grze, w której jest dużo sytuacji. Po
ligowych wynikach widać, że zespół z Mroczenia jest jednym z czołowych
zespołów w lidze.
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wiadomości
Pożar budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego w miejscowości Miechów

13 zastępów straży pożarnej
walczyło z żywiołem

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2020, nr 14 (1240)
Warto zapoznać się z historią skrzekotów i dowiedzieć się czegoś więcej o tym niezwykłym zwyczaju

Pożarem objęte było poddasze wraz z parterem
budynku gospodarczego. Fot. KP PSP Kępno

W piątek, 27 marca br., o godzinie 00.06, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego w miejscowości Miechów. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, JRG Syców, OSP Perzów,
OSP Trębaczów, OSP Miechów, OSP
Nowa Wieś Książęca, OSP Bralin
oraz oficera operacyjnego z KP PSP
w Kępnie.
Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że pożarem
objęte jest poddasze wraz z parterem
budynku gospodarczego. Wszyscy
opuścili budynki i nie wymagali po-

mocy medycznej. - Działania strażaków w pierwszej fazie akcji polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na pożar i jednego
w obronie budynku mieszkalnego.
W kulminacyjnym momencie na
miejscu działało 13 zastępów straży
pożarnej. Po zlokalizowaniu pożaru
oddymiono pomieszczenia w budynku gospodarczym za pomocą wentylatorów osiowych oraz rozpoczęto
wynoszenie tlącego się wyposażenia
na zewnątrz budynku w celu dogaszenia. Usunięto również zagrożenia
w postaci nadpalonych elementów
budynku – relacjonuje oficer prasowy
KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. Po ugaszeniu pożaru do nadzorowania pogorzeliska pozostawiono
OSP Perzów.
Oprac. KR

Skrzekoty

– zwyczaj folklorystyczny Mnichowic
W każdej wiosce znajduje się
ukryta prawda lub legenda o jej początkach, tradycjach i zwyczajach.
Zwykle jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie w celu zachowania obyczajów. W Mnichowicach do
dziś kultywuje się zwyczaj jeżdżenia
skrzekotami. Z racji zbliżającego się
Wielkiego Tygodnia, kiedy to na ulice wyjeżdżają skrzekoty, warto zapo-

Pożar zabudowań w miejscowości Trębaczów

Spalił się budynek gospodarczy i samochód,
ogień sięgnął budynku mieszkalnego

Soboty włącznie. Odbywa się to kilka
razy dziennie, przez całą wieś, tzn.
od krzyża do krzyża. W czwartek o
godzinach: 12.00 i 18.00, w piątek o
godzinach: 5.00, 12.00, 15.00 i 18.00,
a w sobotę o godzinie 5.00.
Ponadto w Wielki Czwartek wieczorem ministranci przychodzą do
wszystkich mieszkańców i śpiewają
pieśń postną „Wisi na Krzyżu”. Dawniej zamiast tej pieśni, śpiewano tak:
W Wielki Czwartek,
W Wielki Piątek
cierpiał Jezus
wielki smutek.
Za nas smutek,
za nas rany
za nas ci to
chrześcijany.
W każdym domu winni otrzymać
zapłatę lub jajka. Gdyby zdarzyło się
tak, że ktoś im tego nie dał lub gdy
zastali pusty dom, to w Wielki Piątek,
około godziny 5.00, rano skrzekoty
niosą dom na głosie, tzn. powodują
stukot. Ministranci jeżdżą skrzekotami po podwórzu domostwa, robiąc
przy tym niesamowity hałas, budząc
jego mieszkańców. Dlatego każdy
stara się dać im kilka jajek, aby nie
manifestowali publicznie.
Ministranci jadą jeden za drugim,

od najstarszego do najmłodszego.
Zaczynają od trzech okrążeń wokół
kościoła. Późnej udają się na koniec
wsi do krzyża, gdzie się modlą, a następnie dojeżdżają na drugi koniec
Mnichowic i wracają do kościoła.
Ministranci przy okazji chodzą od
domu do domu, śpiewają pieśni postne, zbierają jajka i pieniądze.
„Jak ktoś nie otwiera drzwi, to
bierzemy skrzekoty na plecy i przed
jego domem jest cicho” – opowiada
jeden z ministrantów.
Historia mnichowickich skrzekotów została dwukrotnie opisana w
gazetach spoza naszego okręgu, ich
przejazd transmitowany był w telewizji TVN24, ponadto co roku występuje o niej wzmianka w którejś z
lokalnych gazet.
Zachęcam, by w Wielkim Tygodniu przyjechać do Mnichowic i podziwiać tak stary zwyczaj, jakim są
skrzekoty – jedyny i niepowtarzalny,
bowiem w żadnym innym miejscu w
Polsce (i tym bardziej na świecie) nie
spotkacie dwukołowych wózków robiących tak niemiłosierny hałas (choć
nie wiadomo, czy z uwagi na panującą epidemię, w tym roku te niezwykłe
wydarzenie dojdzie do skutku).
Danuta Gogół

Skrzekot
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno,
OSP Trębaczów i OSP Perzów. Fot. KP PSP Kępno

25 marca br., około godziny 9.30,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego oraz mieszkalnego w
miejscowości Trębaczów. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Trębaczów oraz OSP
Perzów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono pożar drewnianego budynku
gospodarczego, znajdującego się w
bezpośrednim sąsiedztwie samochodu osobowego. Pożarem częściowo
objęta była też elewacja budynku
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mieszkalnego. - Po przeprowadzeniu
dokładnego rozpoznania nie stwierdzono osób wymagających pomocy
medycznej. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i podaniu czterech prądów wody w natarciu na obiekty
objęte pożarem. Po ugaszeniu pożaru wnętrze budynku mieszkalnego
oraz konstrukcję dachu dokładnie
sprawdzono kamerą termowizyjną
pod kątem występowania podwyższonej temperatury. Zagrożenia nie
stwierdzono – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

znać się z ich historią i dowiedzieć się
czegoś więcej o tym zwyczaju.
Nikt nie jest w stanie dokładnie
powiedzieć, kiedy ta tradycja się rozpoczęła. Mój pradziadek, urodzony w
1883 r., twierdził, że odkąd żył, obyczaj trwał. Jedynie podczas II wojny światowej Niemcy, którzy zajęli
Mnichowice, nie zezwolili na kultywowanie lokalnej tradycji. Po wojnie
zwyczaj powrócił.
Określenie „skrzekoty” wywodzi się z dawnej nazwy zwyczajowej
„trajkoty” lub „klekoty”, jak to zwykli mówić mnichowiczanie. Skrzekotami jeżdżą najczęściej ministranci
przy filii parafialnej w Mnichowicach
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
od Wielkiego Czwartku do Wielkiej
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Zdjęcie z publikacji o mnichowskiej tradycji

Sport

gmina
G£OS TRZCINICY
kwiecień 2020, nr 14 (1132)

W parafii Trzcinica mieszkańcy wystawiają obrazy święte w oknach w geście solidarności
z walczącymi i zmagającymi się z niespodziewaną epidemią jaka nawiedziła nasze parafie

Pod opiekę Matki Boskiej
Matka Boska w oknie
domostwa w Piotrówce

18 marca br. na FB ks proboszcz
Wiesław Cieplik z parafii pw. św.
Stanisława Biskupa w Trzcinicy wezwał wiernych: „Drodzy Parafianie!
Proszę, abyście w oknach swych domów wywiesili lub wystawili obraz
Matki Bożej. Wierzymy, że w Niej jest
nasza pomoc i obrona przed złem!”
- Podejmując apel i prośbę ks.
arcybiskupa częstochowskiego Wacława Depo, który prosił wszystkich
Polaków, a zwłaszcza ludzi wierzących, aby w naszych oknach wystawić obraz lub figurkę Matki Bożej,
wielu z nas podjęło to wezwanie.
Maryja ma nas chronić przed wszelkim niebezpieczeństwem, a zwłasz-

cza teraz przez wirusem – wyjaśnia
ks. W. Cieplik.
W wielu miejscowościach naszego powiatu mieszkańcy wystawiają
w oknach obrazy Matki Boskiej i
Jezusa Króla, chcąc w ten sposób
pokazać wspólnotę modlitewną
mającą nas chronić przez „zarazą”.
Zapytana o znaczenie tego „gestu”
wiary Maria z Piotrówki mówi: – Co
dzień wieczorem z mężem odmawiamy różaniec, aby ochronił nas,
Polskę i świat od tej zarazy. Podobnego zdania jest Anna (48 lat). – Gdy
nie możemy chodzić do kościoła, to
modlimy się w intencji ustąpienia
koronawirusa w domu. Robi tak

wiele osób z naszej miejscowości
(Piotrówki). Inicjatywa ks. W. Cieplika spotkała się ze zrozumieniem
w parafii. - Myślę, że jako wierzący,
ale również jako Polacy, spoglądając w przeszłość w naszą historię, to
mamy wiele pięknych przykładów,
ingerencji Matki Bożej w nasze życie. Wystarczy wspomnieć potop
szwedzki i cudowną obronę Jasnej
Góry czy Cud nad Wisłą i wiele innych cudów dokonanych przez Maryję. W wielu parafiach z pewnością
również miały miejsce cudowne
zdarzenia, np. obecne Sanktuarium
Matki Bożej Niestającej Pomocy
w Wodzicznej w par. Trzcinica. To

Maryja i modlitwy wiernych do Niej
zatrzymały w połowie wioski panującą zarazę. Dziś w tym miejscu stoi
kościół w Wodzicznej – zauważa proboszcz z Trzcinicy.
- Czekamy na beatyfikację Sługi
Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, który, żyjąc w jakże trudnych
czasach, wszystko postawił na Boga
Soli Deo, a Maryi - Pani Jasnogórskiej powierzył naszą ukochaną
Ojczyznę i siebie samego i do Niej
zawsze zwracał się w trudnych chwilach swojego życia, a przede wszystkim Polski. Nie wstydźmy się naszej

wiary! Niech wszyscy wiedzą, że
uciekamy się pod opiekę Maryi, Królowej Polski i w Niej szukamy obrony przed zarazą. Dlatego właśnie w
każdym naszym domu powinien być
wystawiony wizerunek Matki Bożej,
do czego serdecznie zachęcam! Maryjo, nasza Pani - módl się za nami!
- zachęca do modlitwy ks. W. Cieplik.
Jego apel spotkał się z dużym
odzewem parafian. Święte obrazy
wystawione zostały w 80% posesji Piotrówki, w co drugim domu
w Trzcinicy i wielu domostwach w
Smardzach, a nawet Laskach.
m

Wizerunek Chrystusa
w oknie posesji w Piotrówce

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2020, nr 13 (918)
Konkurs Plastyczny „Pisanka wielkanocna” organizowany przez perzowski dom kultury
nierozstrzygnięty

Perzowskie dziecięce pisanki

Opiekunki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie
uszyły maseczki

Maseczki od seniorek

I miejsce

II miejsce

II miejsce

Gminny Ośrodek Kultury w
Perzowie przeprowadził konkurs
na pisankę wielkanocną. Konkurs
skierowany był do uczestników koła
plastycznego działającego w GOK.
10 marca 2020 roku komisja konkursowa dokonała oceny i przyznała na-

grody każdemu z uczestników.
Pierwsze miejsce zajęła Hanna
Domagalska, drugie - Nikola Snopek i Natalia Snopek
Wyróżnienia za udział otrzymały: Jagoda Smolarek, Julia Smolarek, Maja Waloszczyk, Klaudia

Wąsik, Marcelina Klimpel, Tomasz
Zając, Hanna Zając, Judyta Czajkowska, Adrianna Skiba, Sandra
Kruszelnicka, Barbara Kucharska,
Julia Koryciak, Katarzyna Mikołowska.
Oprac. m

Kawałek materiału, gumka i
praca ludzkich rąk to wystarczy, by
powstała maseczka ochronna – obecnie towar deficytowy w całym kraju.
Opiekunki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie podjęły się trudu szycia maseczek ochronnych dla
potrzebujących mieszkańców gmi-

ny. Przy skali rozsiewu wirusa COVID-19 noszenie maseczek jest być
przydatne, ograniczają roznoszenie
wirusa na innych, ale także chronią
nas samych – zapobiegają dotykaniu
własnych ust czy też nosa.
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 mieszkanie dwupokojowe 35 m2,
deweloperskie, wykończone do zamieszkania - Wrocław, Plac Grunwaldzki.
Tel. 512 55 80 71.
(TK 55/03/20)
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 m przy ul. Kościuszki 14 na działalność lub mieszkanie.
Możliwość wynajęcia drugiego lokalu.
Tel. 604 755 529.
(TK 35/02/20)
2

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

Posadzki. Tel. 880 247 805.
(TK 33/02/20)

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)

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

Sprzedam siewnik „Poznaniak”.
Tel. 535 975 653.
(TK 51/03/20)

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)
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)

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
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)

rolnicze

Sprzedam tkaninę meblową
- 3 zł / za mb. Tel. 502 225 730.
(TK 50/03/20)

Sprzedam ziemniaki odpadowe czyste
z przechowaniem. Tel. 609 467 288.
(TK 54/03/20)

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
Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

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

Telefon: 514 288 733
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Tynki maszynowe. Tel. 792 770 054.
(TK 53/03/20)
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Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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

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 2 kwietnia 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
Michał Bergel - „Iris McBlack. Tom 1. Kryształowe serce”
Opowieść o rudej, niesfornej i wyjątkowo upartej dziewczynie, która podejmuje niesamowite wyzwanie, by ocalić swoją siostrę. Nastoletnia Iris rusza tropem Oliwii, która znikła nagle i tajemniczo. Rudowłosa
dziewczyna zagłębia się w wirującym tunelu i trafia do magicznej rzeczywistości, która jednocześnie przeraża i fascynuje. Iris zostaje zmniejszona do rozmiarów polnej myszy, a to zaledwie początek jej problemów.
Z pomocą nieco szalonego konstruktora Ortona poznaje miejsce, do którego dotarła. By odzyskać siostrę,
Iris musi odnaleźć ostatniego i zarazem najbardziej kłopotliwego z czarowładców, Leonarda. Wielki mag
zaginął w tajemniczych okolicznościach, a pod jego nieobecność świat pogrąża się w destruktywnym chaosie. Dziewczyna rusza w daleką wyprawę, podążając tropem czarodzieja. Poszczególne zdarzenia łączą
się w zaskakującą całość. Iris odkrywa, że nic nie jest dziełem przypadku, a wszystkie wydarzenia mają
głębszy sens. By uratować siostrę, musi dokonać trudnego wyboru i zaakceptować ofiarę. Poznaje siłę przyjaźni i bezgranicznego poświęcenia się dla tych, których się kocha. Przepowiednia „życie
za życie” spełnia się w najmniej spodziewany sposób.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Nermin Bezmen - „Imperium pragnień. Tom 4”
Szura po rozstaniu z miłością swojego życia, Kurtem Seyitem, wyjeżdża do Paryża z nowym kochankiem, Alainem. Zapewnia on jej wygodne i dostatnie życie, jednak Szura nie może zapomnieć o tym, co
złamało jej serce i ducha. Choć jest pewna jego uczuć, nie podoba się jej bycie tą trzecią – Alain jeszcze
nie uzyskał rozwodu. W Paryżu Szura wiedzie samotne życie pośród tysięcy Rosjan dzielących jej losy na
wygnaniu. Gdy obok niej kwitnie życie towarzyskie i kulturalne, burzone są kolejne bariery moralne, Szura
cierpi. Nie jest w stanie związać się z żadnym mężczyzną - wie, że nikogo nigdy nie pokocha z taką namiętnością, jaką kochała Seyita. Wkrótce zaczyna pracę w domu mody, którego właścicielem są książę Feliks
Jusupow i jego żona Irina. Bracia Szury, Mikołaj i Władimir, wyjechali do Nicei, zostawiając w Rosji nie
tylko majątek, ale też część rodziny. Szura zaczyna snuć niebezpieczne plany uratowania matki i bratanków.
Wkrótce na swojej drodze spotyka największe osobowości epoki: od Picassa po Strawińskiego. I Pawła,
który wydaje się mężczyzną, dzięki któremu zapomni o Kurcie. Jednak coś w duszy Szury
cały czas powtarza: to nie jest twój czas, to nie twoje miejsce…

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Lucie Whitehouse - „Zawsze przy tobie”
Gdy malarka Marianne Glass ginie, spadając z dachu swojego domu, wszyscy postrzegają jej śmierć
jako nieszczęśliwy wypadek. Jedynie Rowan Winter, niegdyś jej najbliższa przyjaciółka, podejrzewa, że
prawda jest zupełnie inna. Marianne od zawsze cierpiała przecież na paraliżujący lęk wysokości. Nigdy
nie podeszłaby tak blisko krawędzi dachu. W młodości Marianne i jej rodzina były dla Rowan, osieroconej
przez matkę, namiastką świata sławy i nieskończonych możliwości. Gdy drogi dziewcząt się rozeszły, Rowan mogła śledzić życie dawnej przyjaciółki tylko na okładkach magazynów opisujących jej błyskawiczną
karierę w londyńskich kręgach artystycznych i romans z właścicielem galerii sztuki. Teraz czuje, że jeśli
chce zrozumieć, co naprawdę przytrafiło się Marianne, musi wiedzieć znacznie więcej. Czy
artystka zmagała się z depresją? A może groziło jej jakieś niebezpieczeństwo? Im głębiej szuka, tym bardziej niebezpieczny obrót przybierają sprawy. Tajemnica z przeszłości Marianne,
którą znała tylko Rowan, nagle sprawia, że dziewczyna zaczyna martwić się o własny los…

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

Gabinet chirurgiczny

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 14
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 8 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. Michał Bergel - „Iris McBlack...”,
2. Nermin Bezmen - „Imperium pragnień...”,
3. Lucie Whitehouse - „Zawsze przy tobie”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 13 nagrody otrzymuj¹:

Patrycja Gąska (Mroczeń),
Sebastian Usiak (Trzcinica).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Spotkasz się z życzliwością i serdecznością w swoim
otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą słuszne, jednak pod warunkiem, że będziesz szczery i zaufasz
swojej intuicji. Konflikty uda się załagodzić, a trudne
sprawy szybko rozwiązać.

Byk 21 IV – 21 V
Jesteś w pełni sił i możesz zrealizować swoje plany.
Jeśli przygotowujesz się do ważnego zadania, to teraz nadszedł moment, aby rozpocząć działanie. W
sprawach zawodowych czeka cię uznanie ze strony
zwierzchników, a nawet przypływ gotówki.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Otrzymasz dobrą wiadomość lub zaproszenie na miłą
uroczystość. Weź w niej udział i nie stroń od towarzystwa. Możesz nawiązać sympatyczne znajomości,
zdobyć nowe umiejętności lub uczestniczyć w wesołej
podróży.

Rak 23 VI – 22 VII
Najgorsze już za tobą. W tym tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub niepowodzeniem, na które już
nie masz wpływu. Nie szarp się, nie rozdrapuj starych
ran. Jeśli będziesz zdecydowany, zyskasz nawet władzę i autorytet.

Lew 23 VII – 22 VIII
Czeka cię udział w ważnym projekcie, nadganianie zaległych prac, a wszystko to w atmosferze pośpiechu
i zamieszania. Jeśli skupisz się na najważniejszych
sprawach, to dasz radę odnieść imponujący sukces.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Będziesz musiał pogodzić się z porażką lub niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu. Nie szarp się,
nie rozdrapuj starych ran. Poczujesz się z sytuacją o
wiele lepiej, jeśli zajmiesz się nowymi sprawami.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Idź swoją drogą, nie oglądaj się wstecz. W sprawach
uczuć będziesz mógł odciąć się od tego, co było dotychczas. W pracy będziesz musiał walczyć o swoje
stanowisko, nawet kosztem dobrych relacji ze współpracownikami.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Los ześle ci szansę na pozbycie się kłopotów. Zawrzesz zgodę z nieprzyjaciółmi, podpiszesz korzystną
umowę lub zdobędziesz nagrodę, na jaką od dawna
pracowałeś. Ciesz się swoim sukcesem, chwal dokonaniami.

Wodnik 20 I – 18 II
Nie zostawiaj trudnych spraw ich własnemu biegowi,
bo przegrasz. Przestrzegaj się przed biernością, spóźnieniami. Niepotrzebnie wątpisz we własne siły, przeceniasz swoich przeciwników i zbytnio koncentrujesz
się na swoich słabościach.

Ryby 19 II – 20 III
Nie tylko duchowe sprawy będą się liczyć w tym tygodniu. Zaufaj swojej intuicji, jednak nie postępuj wbrew
logice. Nie używaj swojej siły, aby zniewolić lub omamić innych. W pracy spokój i stabilizacja.

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.

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

Skorpion 24 X – 21 XI

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

ZATRUDNI

Pomoże ci wpływowa i życzliwa kobieta: doradzi, pocieszy, a nawet pożyczy trochę gotówki. W sprawach
rodzinnych uda się wyjaśnić pewną sprawę, a nawet
kupić coś, na czym wszystkim od pewnego czasu zależało.

Otrzymasz dobrą wiadomość lub zaproszenie na
ciekawą imprezę lub wzruszającą uroczystość. Będziesz serdeczny i wyrozumiały, co pozwoli ci pogodzić zwaśnionych przyjaciół lun zazdrosnych współpracowników.

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X

Apteka „Burchacińscy” - 2.04.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 3.04.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 4.04.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 5.04.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 6.04.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 7.04.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 8.04.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

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