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Spokojnych, pogodnych
a przede wszystkim zdrowych

świąt Wielkiej Nocy
w rodzinnym gronie

Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Zmartwychwstanie

wszystkim Klientom,
Kontrahentom
oraz Pracownikom życzy
Zarząd „Intermarche” Kępno

w cieniu koronawirusa
W ten niepojęty czas w nadchodzące święta wielkanocne
módlmy się o zaprzestanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa i zdrowie dla zakażonych. „Prosimy Ciebie Panie
Boże, aby koronawirus nie siał
więcej zniszczeń i aby udało się
jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój
miejscom, do których już dotarł. Wspieraj i chroń personel
medyczny, zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy
starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych
dusz i ciał, czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie
i prosimy udziel nam pokoju i
zdrowia. Matko Boża, chroń nas
i opiekuj się nami, i prowadź
nas w miłości do Twojego Syna.
Amen”.

str. 5

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

co tydzień w „TK”

sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim
str. 2

Trzecia osoba
z powiatu kępińskiego
z koronawirusem?
str. 2

Niech Zmartwychwstały błogosławi Waszym rodzinom
na każdy dzień i zagości w Waszych sercach, napełniając je
pokojem i nadzieją, zwłaszcza w tym trudnym czasie,
a Światło Wielkiej Nocy niech będzie źródłem
głębokiej radości płynącej z tajemnicy Zbawienia.
Niech Święta Wielkiej Nocy wniosą do Waszego życia
wiosenną radość, świeżość i pogodę ducha.
Niech będą czasem zatrzymania, refleksji i wytchnienia,
źródłem duchowego wzbogacenia i umocnienia,
pozwalającego z ufnością patrzeć w przyszłość.
Redakcja

„Tygodnika Kępińskiego”

Informacje

wiadomości
Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kępnie

W Wielkopolsce uruchomiono pierwsze izolatoria oraz otwarto szpital „dla medyka”

Trzecia osoba
z powiatu kępińskiego

z koronawirusem?

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 od początku kwietnia.
Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z
osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.
Osoba taka przebywa w swoim
mieszkaniu przez dwa tygodnie – liczone od dnia ostatniego kontaktu
z zakażonym lub od dnia powrotu z
regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do
sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, ponieważ objawy mogą się pojawić się
2-14 dni od zarażenia. Można też być
nosicielem koronawirusa i zakażać,
samu nie mając objawów. Do osoby
w kwarantannie nikomu nie wolno
przychodzić. Jeśli poczuje się gorzej,
a zwłaszcza, jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić
stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
Z kolei dozór epidemiologiczny
dotyczy osób, które np. pracowały w
budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej
przestrzeni. W takiej sytuacji osoba
nie miała bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na
wszelki wypadek sprawdza się jej
stan zdrowia. Nadzór epidemiologiczny również trwa 14 dni. Odbywa

się w porozumieniu z pracownikami
inspekcji sanitarnej po wywiadzie
epidemiologicznym. Należy przejść
na pracę zdalną w domu, zawiesić
życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie
mierzyć sobie temperaturę i kontrolować swój stan zdrowia.
Na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia koronawirusem objętych nadzorem epidemiologicznym na aktualnie 5.274
osoby, hospitalizowane jest 170 osób,
a poddanych izolacji lub kwarantannie – 15.458 osób. Odnotowano 351
przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 22 osoby zmarły (stan z
8 kwietnia br.).
6 kwietnia br. pojawiła się informacja o kolejnej – trzeciej już – w
powiecie kępińskim osobie zakażonej koronawirusem. To 22-letnia obywatelka Armenii, tymczasowo przebywająca na terenie gminy Perzów.
Kobieta trafiła na odział zakaźny
szpitala. Pierwsze badanie na obecność koronawirusa dało wynik pozytywny, jednak drugie zakończyło
się wynikiem negatywnym, dlatego
kobieta nie jest ujęta w oficjalnych
statystykach (stan z 8 kwietnia br.).
22-latka przebywa na kwarantannie.
Obowiązkowej kwarantannie poddanych zostało też 9 obcokrajowców
mieszkających z nią w jednym budynku.
Wcześniejsze dwa przypadki zakażenia koronawirusem osób z powiatu kępińskiego to 78-letnia mieszkanka gminy Baranów oraz starszy
mężczyzna z gminy Bralin. Na szczęście stan ich zdrowia określany jest
jako dobry.
Co ciekawe, specjaliści twierdzą,
że osoby zaszczepione w dzieciństwie na gruźlicę, w przypadku zachorowania na COVID-19, przechodzą je znacznie łagodniej.
KR

sytuacja epidemiologiczna w powiecie kępińskim
Data	Osoby	Osoby objęte	Osoby objęte		
zakażone
kwarantanną
dozorem epidemiologicznym
1 kwietnia 2020 r.

2

156

188

2 kwietnia 2020 r.

2

156

191

3 kwietnia 2020 r.

2

155

193

4 kwietnia 2020 r.

2

183

177

5 kwietnia 2020 r.

2

183

177

6 kwietnia 2020 r.

2

216

182

7 kwietnia 2020 r.

2

222

94

Izolatoria i szpital „dla medyka”
Wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk doprowadził do uruchomienia izolatorium w Poznaniu
dla osób oczekujących na wynik
testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19
z łagodnym przebiegiem choroby.
Ponadto na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wielospecjalistycznym
Szpitalem Miejskim im. J. Strusia,
przekształconym w szpital zakaźny,
a hotelem „Ikar”, przygotowano 164
pokoje, każdy z osobnym węzłem sanitarnym.
Izolatorium
w Poznaniu
- Izolatorium ma służyć osobom,
które w sposób łagodny przechodzą
chorobę i nie ma konieczności hospitalizowania ich w szpitalu przy ul.
Szwajcarskiej. Z kolei w placówce
im. Józefa Strusia będą przebywały
osoby, których stan jest poważniejszy. W rezultacie będziemy mieli
więcej miejsc dla osób, które trudniej przechodzą koronawirusa – tłumaczy Ł. Mikołajczyk. W budynku
izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i
przebywania dla osób chorych i zdrowych. Szpital Miejski zapewnia opiekę medyczną, natomiast hotel przygotowuje posiłki, które pod drzwi
izolatek będą dostarczali wolontariusze PCK. Przypomnijmy, że podobne
izolatoria, choć bardziej prymitywne
powstawały w czasie „zarazy” ospy
w Dolnośląskim w 1963 r. m.in. takie izolatorium dla dzieci działało w
Szczodrowie.
Służby wojewody i szpital zapewniają obsłudze izolatorium środki
ochrony osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ. Wojewoda prowadzi końcowe uzgodnienia
w sprawie uruchomienia drugiego
izolatorium. Jest to obiekt posiadający 155 pokoi również zlokalizowany
w Poznaniu.

Hotel „dla medyka”
Dzięki staraniom wojewody hotel
„dla medyka” zostanie uruchomiony
na poznańskiej Ławicy. Do dyspozycji kadry medycznej będzie ponad
120 pokoi o wysokim standardzie w
hotelu „Moxy”. Zapewnienie hotelu
dla pacjentów to wynik działań podjętych przy współpracy Ł. Mikołajczyka i Polskiego Holdingu Hotelowego. - Hotel jest już przygotowany
do przyjęcia osób, które na co dzień
jako personel medyczny, podejmują walkę o zdrowie i życie wielkopolskich pacjentów. To miejsce ma
służyć tym osobom, które boją się
o swoje rodziny, czy też mieszkają
z dala od nich - wyjaśnia wojewoda
wielkopolski.
Dzięki wsparciu wojewody Szpital Miejski w Poznaniu wystąpił do
spółek Skarbu Państwa o przekazanie w formie darowizny środków na
pokrycie kosztów funkcjonowania
hotelu.
W Wielkopolsce
wzrasta liczba zarażeń
Na terenie województwa wielkopolskiego w dniu 7.04.2020 r. z powodu podejrzenia koronawirusem: objętych nadzorem epidemiologicznym
są aktualnie 5274 osoby, hospitalizowane jest ogółem 170 osób, poddanych izolacji lub kwarantannie jest
15458 osób. - W Wielkopolsce do tej
pory odnotowano 351 przypadków
zarażenia koronowirusem, niestety
22 osoby zmarły – informuje Tomasz
Stube kierownik oddziału Mediów
i Komunikacji Społecznej Gabinetu
Wojewody
W Krotoszynie ponad 90 osób
zarażonych Covid-19
Najtrudniejsza sytuacja jest w
Krotoszyńskim, zamknięta tu została Komenda Powiatową Policji.
Na Covid-19 zachorowało siedmiu
policjantów. Komenda Wojewódzka uruchamia specjalną procedurę

kryzysową. Budynek w Krotoszynie
został wyłączony z użytku. Wszyscy
policjanci tej jednostki, a jest ich 127,
zostaną poddani kwarantannie. Obowiązki policji w Krotoszynie przejmie Komendant Powiatowy Policji z
Ostrowa Wlkp. Z Poznania wysłano
także wsparcie policjantów z Oddziału Prewencji.
Ponadto w niedzielę, 5 kwietnia
br. zarządzono ewakuację pacjentów
zakażonych koronawirusem z dwóch
krotoszyńskich zakładów hospicyjnych do Poznania. W Zakładzie
Opieki Paliatywnej i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym było 23 chorych
i 7 osób personelu. Wśród hospitalizowanych badania wykazały 17 wyników pozytywnych. Jedna z osób
zakażonych zmarła w niedzielę rano.
- Przyczyną zgonu było zarażenie
koronawirusem i ciężka choroba
współistniejąca - poinformował
rzecznik szpitala w Krotoszynie Sławomir Pałasz. Z personelu 5 osób
ma potwierdzone zakażenie koronawirusem.
Jednocześnie w powiecie krotoszyńskim uruchomiono na razie dwa
izolatoria dla personelu SP ZOZ w
Krotoszynie, przechodzącego kwarantannę. Obecnie celem działań jest
przygotowanie odrębnego miejsca, w
którym na wyniki testów bezpiecznie
mogliby oczekiwać mieszkańcy powiatu. Wojewoda sfinansuje działalność miejsca kwarantanny zbiorowej.
– Do tej pory powiat krotoszyński takiej potrzeby nie zgłaszał. Środki na
ten cel są zabezpieczone, takie miejsce możemy uruchomić natychmiast
– stwierdza Ł. Mikołajczyk.
W Krotoszynie do 6.04. odnotowano 92 przypadki zachorowań. Wojewoda wielkopolski Ł. Mikołajczyk
ocenił, że sytuacja w Krotoszynie
jest teraz najgorsza, jeżeli chodzi o
liczbę zakażeń koronawirusem w regionie. 		
Oprac. m
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Na wniosek służb policyjnych zamknięto cmentarz parafialny w Kępnie

Cmentarz zamknięty do odwołania!

Kępiński cmentarz
zamknięty do odwołania

W związku z pandemią koronawirusa cmentarz w Kępnie, jako
miejsce publiczne, został zamknięty
do odwołania. Służby mundurowe
odpowiedzialne za bezpieczeństwo
mieszkańców w obawie, że przed
zbliżającymi się świętami wielkanocnymi będzie wiele osób przebywało
w jednym miejscu, zdecydowały o
ograniczeniu dostępu na cmentarz.
Decyzję podjęto w sobotę, 4 kwietnia
br., po konsultacji funkcjonariuszy
policji z zarządcą cmentarza i proboszczem ks. Jerzym Palpuchowskim. Nekropolia będzie otwarta
tylko dla ceremonii pogrzebowych.
Wejść na cmentarz można tylko w
czasie mszy św. i pogrzebów. Wierni
mają nadzieję, że zakaz ten zostanie
w miarę szybko odwołany.
m

Kępińskie Stowarzyszenie „Uśmiech” przekazało środki na zakup
dwóch aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej

24 tysiące złotych
dla kępińskiego szpitala

Kępińskie Stowarzyszenie „Uś-miech” przekazało prawie 24 tysiące
złotych na zakup dwóch aparatów
do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (HFNC) w ramach
walki z COVID-19. Z innych źródeł
finansowych udało się także zakupić trzeci taki aparat.
- Decyzję o przekazaniu środków dla szpitala podjęliśmy z Zarządem Stowarzyszenia bardzo
szybko – podkreśla prezes Stowarzyszenia Małgorzata Frala-Kędzior. - W obecnej sytuacji nie ma
ważniejszej rzeczy niż ta, aby nasz
szpital był wyposażony w jak najlepszy sprzęt do ratowania ludzi, zwłaszcza dzieci – dodała. - To jest okres
trudny dla wszystkich. (...) Środki fi-

nansowe, które mogliśmy przekazać
dla szpitala, to poniekąd zaufanie
naszych przyjaciół i mieszkańców,
którym nas obdarzono. Wpłacili oni
1% podatku – przyznała.
Środki trafiły już na konto szpitala, który zamówił aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, z których mogą korzystać już
dzieci w wieku powyżej 3 lat. - Jeden
z aparatów będzie przekazany na
Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, a dwa – na Oddział Internistyczny z możliwością przesuwania
między oddziałami, ponieważ sprzęt
posiada własny system ozonowania
– mówi dyrektor SPZOZ Kępno Beata Andrzejewska.
Oprac. KR

Maseczki niemedyczne będą wydawane wszystkim osobom
korzystającym z usług medycznych szpitala
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Maseczki tylko dla pacjentów szpitala
Starosta i wicestarosta powiatu
kępińskiego podjęli decyzję o zawieszeniu akcji wydawania maseczek
niemedycznych mieszkańcom powiatu. Wszystkie maseczki niemedyczne
w ilości 3.000 sztuk przekazane zostały do kępińskiego szpitala. Maseczki będą wydawane wszystkim
osobom korzystającym z usług medycznych tej jednostki.
Po zdiagnozowaniu na obszarze
powiatu kępińskiego dwóch pierwszych przypadków zakażenia koronawirusem dyrekcja SPZOZ w
Kępnie, w celu zwiększenia ochrony pacjentów, jak i całego personelu
medycznego, wystąpiła do starosty
o przekazanie na potrzeby szpitala
całości maseczek niemedycznych
zakupionych przez Powiat Kępiński
w ramach akcji „Maseczki ochronne
dla mieszkańców powiatu”. Zgodnie
z treścią przekazanego pisma maseczki będą wydawane osobom korzystającym z usług szpitala. Ma to
stanowić dodatkowe zabezpieczenie
dla wszystkich osób – zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego.
SPZOZ w Kępnie nie ma innego źródła zabezpieczenia tak dużej liczby
maseczek niemedycznych, stąd wnio-

sek skierowany do Starostwa Powiatowego w Kępnie.
3 kwietnia br. kolejnych 1.000
maseczek niemedycznych, zakupionych przez Powiat Kępiński, trafiło
do szpitala.
Należy podkreślić, że SPZOZ w
Kępnie jest jedyną na terenie powiatu placówką medyczną świadczącą
usługi medyczne bezpośrednio w
kontakcie z pacjentem. Szpital prowadzi jedyne na terenie powiatu
czynne laboratorium analityczne,
świadczy nocną i świąteczną pomoc
medyczną, a przede wszystkim na
jego terenie funkcjonuje Szpitalny
Oddział Ratunkowy. W odróżnieniu
od placówek podstawowej opieki
zdrowotnej, które prowadzą obecnie działalność opartą najczęściej
na kontakcie telefonicznym, w przypadku SPZOZ dochodzi do kontaktu
bezpośredniego.
Obecnie szpital sterylizuje przekazane maseczki i wprowadza je do
obiegu szpitalnego. Miejmy nadzieję,
że przyczyni się to do jeszcze lepszego zabezpieczenia funkcjonowania
placówki i zapewni bezpieczeństwo
pacjentów i personelu medycznego.
Oprac. KR
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Wiadomości

historia
Udział Przedstawicieli Rodu Szembeków w powstaniu wielkopolskim w południowej Wielkopolsce

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 8
Aleksander hr. Szembek
Aleksander przyszedł na świat 12
stycznia 1886 roku w majątku w Siemianicach koło Kępna, gdzie wcześniej żył i mieszkał generał dywizji
Piotr hrabia Szembek, bohater powstania listopadowego. Aleksander
hr. Szembek urodził się w czasie, gdy
rząd pruski gotował podczas zaborów
nowy atak na Polaków, tworząc tzw.
Komisję Kolonizacyjną.

Aleksander hr. Szembek - rycina autorstwa artysty malarza Marka Jeleńskiego (z 2009 roku), wykonana na zlecenie
prezesa Zarządu Władysława Ryszarda
Szeląga z Towarzystwa Historycznego im.
Szembeków

Matka Maria z Fredrów hr.
Szembekowa (wnuczka znanego komediopisarza Aleksandra hr. Fredry)
pokierowała patriotycznym i polskim
wychowaniem syna, gdyż ojciec Piotr
hr. Szembek umarł, gdy chłopiec miał
zaledwie 10 lat. Edukacja nie odbiegała od schematów wychowania w
domach ziemiańskich. Mały Oleś
uczył się w domu, a następnie w latach 1901–1905 uczęszczał do gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim.
Wstąpił do polskiej tajnej organizacji
samokształceniowej – Towarzystwa
Zana.
Wiosną 1905 roku Aleksander
miał zdawać maturę. Nic nie wskazywało, aby mógł w tym względzie
mieć trudności, gdyż był uczniem
celującym. Jesienią 1904 roku wspólnie z siostrą Zofią rozdawał, na pograniczu wielkopolsko – śląskim,
dzieciom chłopskim polskie książki.
W związku z tym faktem w dworze

Szembeków przeprowadzono rewizję. Ostatecznie śledztwo umorzono.
Mimo to Aleksander został dotknięty represjami w ostrowskim gimnazjum. Kolegium nauczycielskie
uznało, że, rozdając polskie książki,
wywołał wielkie zgorszenie, za co
groziło mu wydalenie oraz wstrzymanie na pół roku możliwości przystąpienia do egzaminu dojrzałości.
Zdał go więc dopiero jesienią 1905
roku i, choć z wynikiem celującym,
to na świadectwie maturalnym zamieszczono notę o niedojrzałości politycznej abiturienta.
Należy dodać, że dom rodzinny
w Siemianicach miał pełno polskich i
patriotycznych pamiątek, wśród których wychowywał się w polskiej kulturze Aleksander. Między innymi w
sali rycerskiej przechowywane było
siodło tureckie (z podpisem Przecława hr. Szembeka) zdobyte w ciężkich
walkach przez Przecława hr. Szembeka w decydującej bitwie wojsk dowodzonych przez Jana III Sobieskiego z
Turkami pod Wiedniem.
Aleksander studia wyższe odbywał na obczyźnie: w Lipsku, Paryżu
i Louvain. Doktoryzował się na uniwersytecie w Louvain na podstawie
pracy, która zawierała obszerną analizę działalności zrzeszeń gospodarczych chłopów polskich w zaborze
pruskim.
Aleksander w 1907 roku potępiał myśl ugody z rządem pruskim
jako cenę za odwrócenie niebezpieczeństwa wywłaszczeń, o czym
zaczynali myśleć niektórzy polscy
właściciele ziemscy. Aleksander hr.
Szembek w czasie I wojny światowej
starał się uczulić polskich polityków,
przebywających w Europie Zachodniej na problem Śląska w związku z
perspektywą określenia przebiegu
zachodniej granicy przyszłej Polski.
Odpowiednie materiały przekazywał
alianckiej koalicji podczas powstania
wielkopolskiego. Matka Aleksandra
rozmawiała na ten temat osobiście z
Ignacym Paderewskim w Poznaniu,
któremu przekazała, w poznańskim
Bazarze, znaczne wsparcie finansowe
dla powstania wielkopolskiego.
Ludność polska powiatu kępińskiego wybrała Aleksandra hr.
Szembeka jako jednego z ziemian na

delegata do polskiego Sejmu Dzielnicowego, który odbył swoje obrady
w gr udniu 1918 roku w Poznaniu. 1 stycznia 1919 r. na sejmiku
powiatowym w Kępnie, Aleksander
jako jedyny opowiedział się jednoznacznie za przywróceniem ziem
południowej Wielkopolski do Polski
i oświadczył, że nie uznaje władzy
rządu pruskiego oraz demonstracyjnie wyszedł z sali obrad. W Poznaniu
powierzono mu za fachowe wykształcenie rolnicze, kierowanie resortem
rolnictwa w Komisariacie Naczelnej
Rady Ludowej. Został więc w istocie
pierwszym wielkopolskim ministrem
rolnictwa- a zarazem polskim.
Jako prezes Izby Rolniczej,
Aleksander hr. Szembek, dążył do
uporządkowania stosunków rolnych
i przeciwstawiał się między innymi
spekulacyjnym obrotom poniemiecką ziemią. Przebywając w Poznaniu,
brał udział w pracach zmierzających
do utworzenia Narodowego Stronnictwa Ludowego, które ostatecznie powstało 6 lutego 1919 roku.

Pałac rodu Szembeków w Siemianicach, gdzie odbywały się spotkania Granicznej Komisji
Polsko–Niemieckiej, ustalającej pod opieką Aleksandra hr. Szembeka granicę polsko–niemiecką i przekazującej ustalenia dla delegacji polskiej pracującej nad traktatem pokojowym
w Wersalu. Ustalenia odbywały się w sali na parterze pałacu w Siemianicach (fotografia z
materiałów konferencyjnych Towarzystwa Historycznego im. Szembeków)

Partia ta głosiła równouprawnienie
ludu oraz, uznając go za podstawę i
przyszłość narodu, starała się jednak
przeciwdziałać radykalizacji wśród
wielkopolskiego chłopstwa (dla idei
płynącej ze Wschodu po rewolucji
bolszewickiej w Rosji w 1917 roku
– radykalizacji mającej całkowicie
swój interes poza wielkopolskimi

Kępiński szpital otrzymał kabinę do dezynfekcji
Do szpitala w Kępnie trafiła kabina do dezynfekcji. Skonstruowana
została dla zwiększenia bezpieczeństwa ratowników medycznych.
Kabina jest mobilna, wyposażona w zasilany akumulatorem
opryskiwacz, do którego wlewa
się środek dezynfekujący. Kabina
nie spowoduje, że kombinezonów
ochronnych ratowników będzie
można używać wielokrotnie, ale
dezynfekcja zwiększy ich bezpieczeństwo.
Kabinę kępińskiemu szpitalowi
przekazała firma Plandeki Kalisz.
Oprac. KR
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chłopami, a także poza jakimkolwiek
interesem narodu polskiego. Rewolucja bolszewicka nie uznawała też
chłopów na terenie Rosji, których
zwalczała). Aleksander hr. Szembek
był pierwszym prezesem Izb Rolniczych na ziemiach polskich.
Oprócz działalności politycznej i
społecznej oraz gospodarczej Aleksander hr. Szembek działał także na
polu kulturalnym i oświatowym.
Z jego poznańskim okresem życia
związany jest także jego współudział
w organizacji Uniwersytetu Poznańskiego. Już w listopadzie 1918 roku
zaczął przygotowywać obszerny
memoriał w sprawie utworzenia Wydziału Ekonomiczno–Społecznego
i postulował, aby na nowej uczelni
uwzględniono w szerokim stopniu
problematykę życia społeczno–gospodarczego. Aleksander hr. Szembek był później członkiem komisji,
która utworzyła przy Uniwersytecie
Wyższą Szkołę Rolniczą, przekształconą w końcu w Wydział Rolno–Leśny, dający podwaliny pod powstanie

Akademii Rolniczej w Poznaniu. Był
też współzałożycielem Uniwersytetu
w Poznaniu – obecnie Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Był również członkiem poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Aleksander hr. Szembek brał udział
także w pracach Międzynarodowej
Komisji Granicznej, współpracując

z Romanem Dmowskim i innymi
przedstawicielami delegacji Polski w
Wersalu, dla wypracowania przebiegu granicy Polski po I wojnie światowej. Komisja Graniczna dokonywała
praktycznie ustalenia granicy polsko
– niemieckiej. Została ona utworzona
na podstawie decyzji Komisji Pokojowej w Wersalu i w jej skład wchodzili przedstawiciele: Francji, Anglii,
Włoch, Niemiec oraz Polski, której
reprezentantem był także Aleksander
hr. Szembek. W jego siemianickim
pałacu odbywały się posiedzenia Komisji Granicznej przed podpisaniem
traktatu wersalskiego. Ocenia się, że
dzięki zabiegom dyplomatycznym i
pokojowym Aleksandra hr. Szembeka przesądzony został na rzecz Polski
los między innymi 80 miejscowości,
w tym samego miasta Kępna, za co
został odznaczony francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.
Otrzymał również odznaczenie Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.
Znany jest fakt, że Aleksander hr.
Szembek troszczył się o siemianicki
majątek, ale też był bardzo dobry i
wyrozumiały dla pracujących na jego
ziemi chłopów. Zaplanował osiedle
przed II wojną światową dla rodzin
związanych z jego majątkiem i zrealizował praktycznie budowę domów
dla nich przed swą śmiercią. Budowa
osiedla do 1939 roku postępowała
nadal. Jednak wkroczenie Niemców
i sowietów we wrześniu 1939 roku,
przerwało jego rozpoczęty projekt
poprawy życia rodzin chłopskich.
Aleksander hr. Szembek zmarł w
1928 roku w Paryżu i został pochowany w Siemianicach w rodowej
krypcie Szembeków w kościele pw.
św. Idziego w Siemianicach.
Po II wojnie światowej majątek
rodu Szembeków w Siemianicach
został spadkobiercom przez władze
komunistyczne zabrany.
Towarzystwo Historyczne im.
Szembeków od 30 lat swego istnienia
organizuje wiele uroczystości, spotkań i odczytów o zasięgu krajowym
i międzynarodowym, przypominając
postać Aleksandra hr. Szembeka, ale
i zasłużonego w dziejach Polski rodu
Szembeków.
Opracował:
Władysław Ryszard Szeląg

Powiat Kępiński otrzyma 80 000 złotych na zakup sprzętu dla
uczniów i nauczycieli, umożliwiającego kształcenie na odległość.
Kwota przyznanego wsparcia uzależniona jest od liczby uczniów

80 tysięcy na sprzęt komputerowy

Dezynfekcja zwiększy bezpieczeństwo
ratowników medycznych

Tygodnik Kępiński 9 kwietnia 2020

Od 1 kwietnia br. samorządowcy mogą składać wnioski na zakup
sprzętu dla uczniów i nauczycieli. Do
rozdysponowania na ten cel jest kwota 186 000 000 zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji
oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki
którym Komisja Europejska zgodziła
się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu
dla szkół.
- Finansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. W
pierwszej kolejności są to: kompute-

ry, laptopy czy tablety. Za otrzymane
środki samorządy mogą kupić również: niezbędne oprogramowanie,
ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostęp do internetu lub inne akcesoria
potrzebne w zdalnym nauczaniu. Nie
ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu – wyjaśnia
starosta Robert Kieruzal.
Procedura wnioskowania, a następnie realizacji zadania ma być zredukowana do minimum. Wszystko po
to, aby jak najwięcej samorządów w
jak najkrótszym czasie mogło zakupić niezbędny sprzęt do kształcenia
na odległość.
Oprac. m

Wiadomości

informacje
Fot. www.cincinnatioratory.com

Wielkanoc to najważniejsze święta dla chrześcijan wszystkich wyznań. Jednak tegoroczne Święto Zmartwychwstania i dni Wielkiego Tygodnia upłyną w cieniu pandemii i restrykcji związanych z bezpieczeństwem

Wielkanoc, jakiej jeszcze nie znamy
msze i internetowe transmisje. Nadal
będą to jednak święta pełne nadziei.
Biorąc pod uwagę utrudnienia w
odprawianiu mszy świętych z powodu pandemii COVID-19 i możliwość
uczestnictwa w nich maksymalnie 5
osób, nie licząc sprawujących posłuFot. www.kalendarzrolnikow.pl

Zbliżają się święta wielkanocne,
inne niż kiedykolwiek. Nie będzie
kościołów pełnych wiernych, wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej, tradycyjnych procesji, święconki i innych
znanych nam obrzędów kościelnych.
Będą puste świątynie, telewizyjne

Do szpitali w Wielkopolsce i Domów Pomocy Społecznej
trafiły środki ochrony indywidualnej

Wielkopolskie szpitale otrzymały
dostawy sprzętu ochronnego
Na wyposażenie 53 szpitali w
województwie wielkopolskim Centrum Zarządzania Kryzowego Wojewody przekazało 6 ciężarówek sprzętu, czyli prawie 2.000 kombinezonów
ochronnych oraz półmasek, 19.000
chirurgicznych maseczek ochronnych, 1.500 par różnego typu rękawic
i 500 par osłon na buty. Transport
po raz kolejny zapewnili żołnierze
12 Wielkopolskiej Brygady Obrony
Terytorialnej. - To kolejna dostawa
potrzebnego sprzętu. Tym razem zasięgiem objęliśmy wszystkie szpitale
powiatowe, które licznie zgłaszały do
mnie wnioski w tej sprawie. Staramy
się dostarczać sprzęt cyklicznie i
mogę zapewnić, że w drodze są już kolejne transporty dla wielkopolskich
placówek – podkreśla wojewoda
wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.
Pierwszeństwo w dostawach sprzętu pozyskanego z Agencji Rezerw
Materiałowych mają placówki pozostające w stałej gotowości, transporty sanitarne osób z podejrzeniem
zakażenia SARS-CoV-2 i zespoły do

pobierania wymazów. Taka placówka
medyczna jest m.in. w Kępnie. - Każda ilość sprzętu jest nam potrzebna
celem zabezpieczenia personelu medycznego, zwłaszcza, że realizujemy
dodatkowe świadczenia w ramach
walki z koronawirusem. Organizujemy transport pacjentów na oddziały
zakaźne oraz dodatkowo, na prośbę
wojewody, pobieramy wymazy od
osób przebywających na kwarantannie – przyznaje dyrektor kępińskiego
szpitala Beata Andrzejewska.
Kolejna dostawa
środków ochrony osobistej
6 kwietnia br. po raz kolejny
szpitale kliniczne, specjalistyczne,
wojewódzkie i wszystkie szpitale powiatowe na terenie Wielkopolski, a
także poznańskie izolatorium, hotel
dla medyka na poznańskiej Ławicy
oraz wszystkie zespoły ratownictwa
medycznego otrzymały uzupełnienia
sprzętu ochronnego.
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody przekazało do
placówek kolejne 1.270 kombine-

gę, do Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów dotarły
zapytania dotyczące zbliżających się
świąt wielkanocnych, które będziemy
obchodzić w najbliższych dniach.
Dekret Kongregacji w tej kwestii
stanowi, że Wielkanoc nie może być
przeniesiona na inny termin. Na termin
późniejszy może być natomiast przełożona Msza Święta Krzyżma, która
jest sprawowana w Wielki Czwartek.
- Biskupi udzielą wskazówek, uzgodnionych z Konferencją Episkopatu,
aby w kościołach katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, biskup i proboszczowie
mogli celebrować misteria liturgiczne
Triduum Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia,
ażeby mogli włączyć się w modlitwę
w swoich domach. W tym przypadku
pomocne są relacje na żywo za pomocą komunikacji teleinformatycznej –
czytamy w dekrecie. Oprócz transmisji internetowych ze świątyń, liturgia
Triduum Sacrum, m.in. z Jasnej Góry,
będzie transmitowana też w telewizji
publicznej.
W Wielki Czwartek księża w parafii mogą koncelebrować mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, ale wyjątkowo
bez udziału wiernych. - Gest umycia
zonów ochronnych, prawie 211.000
maseczek chirurgicznych, 31.000
półmasek FFP3 i FFP2, 52.000 par
rękawic ochronnych różnych typów,
1.030 pięciolitrowych pojemników z
płynem do dezynfekcji rąk oraz 1.210
gogli.
Znaczące dostawy zostały skierowane do zespołów ratownictwa
medycznego, na ich potrzeby przekazano między innymi 120.000 maseczek chirurgicznych i 12.000 półmasek, 24.000 par rękawic, 1.200 litrów
płynów dezynfekcyjnych i 600 gogli
ochronnych.
Środki ochrony osobistej zostały również skierowane do Domów
Pomocy Społecznej. W najbliższych
dniach wielkopolskie DPS-y otrzymają łącznie 4.160 litrów płynów do
dezynfekcji i 7.200 maseczek. Ponad 2.000 litrów płynów przekazała KGHM we współpracy z Caritas
Kalisz. Pozostałe środki zapewnione
zostały przez Agencję Rezerw Materiałowych. - Domy Pomocy Społecznej to bardzo wrażliwe miejsca,
w których może istnieć duże zakażenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W związku
z tym przygotowaliśmy ponad 4 tysiące litrów płynu do dezynfekcji i
ponad 7 tysięcy maseczek. To również odpowiedź na wnioski dyrekcji wielkopolskich placówek, które
chcemy bardzo mocno zabezpieczyć
pod względem środków ochrony –
mówi wojewoda Ł. Mikołajczyk.
Materiały ochronne mają wspomóc
placówki przeznaczone dla osób
starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych w zabezpieczeniu
mieszkańców przed zakażeniem
COVID-19. W Wielkopolsce obecnie
funkcjonuje 65 DPS-ów, które oferują
64.47 miejsc pobytu całodobowego.
Oprac. KR

nóg, już i tak fakultatywny, powinien
być pominięty. Na zakończenie mszy
świętej Wieczerzy Pańskiej powinno
się pominąć procesję, a Najświętszy
Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum – podkreśla
Kongregacja.
W Wielki Piątek biskup lub proboszcz będą celebrować Mękę Pańską. - W modlitwie powszechnej biskup diecezjalny powinien zadbać o
ustanowienie szczególnej intencji za
chorych, zmarłych, znajdujących się
w sytuacji zagubienia – podaje dekret.
Zmiany dotyczą też Wigilii Paschalnej. - Przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska,
a tylko zapalić świecę i, pomijając
procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje liturgia słowa. W czasie liturgii
chrzcielnej należy tylko odnowić
przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje liturgia eucharystyczna.
Ci, którzy w żaden sposób nie
mogą uczestniczyć w Wigilii Paschalnej sprawowanej w kościele,
powinni odmówić Godzinę Czytań
przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną.
Dekret przewiduje również, że
wyrazy pobożności ludowej i procesje, które ubogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne,
mogą, decyzją biskupa diecezjalnego,
zostać przeniesione na inne dogodne
dni, np. 14 i 15 września.

W tym roku nie będzie też tradycyjnego świecenia pokarmów.
Zgodnie z wytycznymi Episkopatu
Polski w tej kwestii wiernym została
udzielona kolejna dyspensa. - Nie zaleca się organizowania tradycyjnego
święcenia pokarmów. Zamiast tego
proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Oznacza to, że
wierni kościoła katolickiego mogą
sami pobłogosławić swoje wielkanocne potrawy. Zatem staropolskim
zwyczajem nie sam koszyczek, ale
cały stół można pobłogosławić zgodnie z proponowanym obrządkiem.
„Zostań w domu”
na Wielkanoc
Święta wielkanocne to również
wiele dobrze nam znanych tradycji
oraz czas spotkań z rodziną i znajomymi. Niestety, w tym roku święta
będą wyglądały zupełnie inaczej – ze
spotkań w szerszym gronie rodzinnym należy zrezygnować. Te święta
lepiej spędzić w gronie osób, z którymi mieszkamy na stałe. Z resztą
rodziny porozmawiajmy przez telefon
albo komunikatory internetowe, które zapewniają też transmisję wideo.
Choć wiadomo, że nie zastąpi to tradycyjnych spotkań z bliskimi, w tym
trudnym czasie wszyscy musimy zastosować się do obowiązujących restrykcji, aby wspólnie zadbać o zdrowie własne i innych osób.
Oprac. KR

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów
diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)
Prowadzący modlitwę zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie
zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst
Pisma Świętego: 1 Tes 5, 16-18: Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. „Zawsze się radujcie, nieustannie
się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża
w Jezusie Chrystusie względem was.” lub Mt 6, 31 ab.32b-33: Bracia i
siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. „Jezus
powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością
wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim
królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen. Po
posiłku prowadzący modlitwę mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. Prowadzący: Módlmy się: Boże,
źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas
nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje
na wieki wieków. Wszyscy: Amen.
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Straż pożarna

policja

Fot. KPP Kępno

W miniony weekend mundurowi w powiecie kępińskim wystawili
ponad 30 mandatów karnych za niestosowanie się do obostrzeń,
które obowiązują w związku z pandemią koronawirusa

Sypią się mandaty
Mimo wielu ostrzeżeń i apeli
służb ludzie nie przestrzegają nowych
obostrzeń dotyczących gromadzenia
się oraz przemieszczania. W miniony
weekend funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie wystawili ponad 30 mandatów karnych za
niestosowanie się do obowiązujących
obostrzeń.
Jedna z takich sytuacji miała miejsce w czwartek, 2 kwietnia br., około
godziny 17.00. - Policjanci z Posterunku Policji w Laskach, patrolując
miejscowość Buczek Wielki, w rejonie sklepu zauważyli grupę czterech
mężczyzn, którzy stali obok siebie i
rozmawiali w najlepsze. Nasi funk-

cjonariusze natychmiast zareagowali
i rozpytali zgrupowanych mężczyzn
o okoliczności tego spotkania. Mężczyźni stwierdzili, że przyszli sobie
porozmawiać. Reakcja mundurowych mogła być tylko jedna – posypały się mandaty – mówi oficer prasowy
KPP Kępno st. post. Rafał Stramowski. - Nie maleje ilość osób zarażonych koronawirusem. Nie ulegną też
zmniejszeniu kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów dotyczących
gromadzenia się osób. Policjanci nie
będą już korzystać z pouczeń dla osób,
które przez swoją nierozwagę i lekkomyślność narażają innych na zarażenie – dodaje.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe z udziałem pieszego na ul. Wieluńskiej w Kępnie

53-latek potrącony na przejściu dla pieszych

W czwartek, 2 kwietnia br., tuż
przed godziną 11.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem pieszego na ul.
Wieluńskiej w Kępnie.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, iż 68-letnia mieszkanka Kępna, kierująca samochodem
marki Nissan, potrąciła na przejściu
dla pieszych 53-letniego mieszkańca
Mianowic. W wyniku tego zdarzenia
mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany
przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
Do zdarzenia zadysponowano
też zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz Zespół
Ratownictwa Medycznego z Kępna.
- Po przybyciu na miejsce zdarzenia
zastępów Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Kępnie,
poszkodowany był pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na

53-latek z ciężkimi obrażeniami ciała został
zabrany do szpitala przez LPR. Fot. KP PSP Kępno

potrzeby działań ruch na ul. Wieluńskiej był całkowicie zablokowany. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu wsparcia psychicznego

Pożary trawy na nieużytkach w Kępnie i Piaskach

Znów płoną trawy

W niedzielę, 29 marca br., tuż
przed godziną 18.00, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie o kolizji
z udziałem samochodu osobowego na
ul. Obrońców Pokoju w Kępnie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że samochód
osobowy marki Peugeot, który prowadziła 21-letnia mieszkanka gminy

Baranów, uderzył w bariery energochłonne oddzielające jezdnię od
chodnika. Na szczęście, nie stwierdzono osób wymagających pomocy
medycznej. Kobieta była trzeźwa.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu zasilania w uszkodzonym
pojeździe, usunięciu uszkodzonych
barier energochłonnych oraz sorpcji
rozlanym płynów eksploatacyjnych.
Po zakończeniu działań udrożniono ruch na ul. Obrońców Pokoju –
mówi oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

W poniedziałek, 16 marca br., tuż
przed godziną 9.20, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
pożarze trawy przy torach przy ul.
Osińskiej w Kępnie. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Kępno. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądów
gaśniczych w natarciu na pożar, co
doprowadziło do jego opanowania.
Pojedyncze zarzewia ognia dogaszono przy pomocy tłumic. Teren
objęty działaniami dokładnie przelano wodą oraz sprawdzono kamerą
termowizyjną pojeździe – informuje

prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie ustalają szczegóły
zdarzenia. Kierująca była trzeźwa. KR
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Do kolejnego pożaru trawy na
nieużytkach doszło w piątek, 20 marca br., po godzinie 6.30, w miejscowości Piaski. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno, OSP
Łęka Opatowska i OSP Piaski. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
zastępów stwierdzono pożar trawy
w pobliżu torowiska, o powierzchni
około 5 arów. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz podaniu prądu wody
w natarciu na pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia, a pojedyncze
zarzewia ognia również w tym przypadku dogaszono za pomocą tłumic
– relacjonuje strażak.
KR

Fot. KP PSP Kępno

Fot. KP PSP Kępno

Kolizja z udziałem samochodu osobowego na ul. Obrońców Pokoju w Kępnie

Uderzyła w bariery energochłonne

kierującej pojazdem oraz wyznaczeniu i zabezpieczeniu lądowiska dla
śmigłowca LPR – relacjonuje oficer

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych
często kończy się utratą panowania nad ogniem

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
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04

54 (216%)
71 (283%)
44 (175%)
28 (114%)
23 (93%)
46 (183%)
64 (257%)

90 (180%)
118 (236%)
73 (146%)
48 (96%)
39 (78%)
76 (152%)
107 (214%)

Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04

63 (251%)
67 (269%)
42 (167%)
41 (163%)
24 (96%)
52 (208%)
67 (269%)

104 (208%)
112 (224%)
70 (140%)
68 (136%)
41 (82%)
87 (174%)
112 (224%)

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

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

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04

56 (224%)
71 (283%)
47 (187%)
26 (104%)
18 (73%)
28 (112%)
83 (120%)

93 (186%)
118 (236%)
79 (158%)
43 (86%)
30 (60%)
48 (96%)
134 (268%)

Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra
Bywało lepiej

Raport będziemy publikować co tydzień.

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

Historia

informacje

1 kwietnia minęła 119. rocznica przybycia do Kępna duszpasterza, zdolnego i energicznego ks. Ignacego Nowackiego, stąd ks. Marek Zawisła duszpasterz z kępińskiej parafii pw.
Matki Bożej Różańcowej opracował biografię tego wyjątkowego kapłana

Bohater powrotu Kępna do Polski

100 lat temu, 17 stycznia 1920 r.
na kępińskim rynku, uroczystą mszę
świętą odprawił ks. proboszcz Ignacy Nowacki. Do dzisiaj w tym miejscu, na kamienicy Rynek 3, znajduje
się tablica poświęcona powstańcom
wielkopolskim.
Sprawy historyczne nie dzieją się
same. Zazwyczaj za sprawami wielkimi stoją odpowiedzialni ludzie, którzy umiejętnie potrafią
pokierować kolejami dziejów.
Podobnie było z włączeniem
Kępna do terytoriom świeżo
odrodzonej Polski, po pierwszej
wojnie światowej.
Dlaczego świętujemy okrągłą rocznicę powrotu Kępna do
Macierzy Rzeczypospolitej dopiero w styczniu 2020 r., a nie w
listopadzie 2018 r., gdy cała Polska obchodziła setną rocznicę
odzyskania niepodległości?
Sedno odpowiedzi znajduje
się w zdaniu: „Kępno przyznane zostało Polsce dzięki temu,
że wśród jego mieszkańców
przeważali Polacy, którzy mimo
wielkiego nacisku niemczyzny
manifestowali w okresie zaborów swój patriotyzm i brali
czynny udział w życiu narodowym”.
Zatem należy postawić pytanie,
czy Niemcy rzeczywiście stawiali
znaczący opór, przed ostatecznym
wycofaniem się z Kępna po I wojnie
światowej?
Cała Wielkopolska musiała wywalczyć sobie wolność nawet po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. Dlatego w
grudniu wybuchło powstanie, które
trwało do lutego 1919 r. Zwycięski
zryw niepodległościowy Wielkopolan zaowocował wypędzeniem niemieckich żołnierzy z garnizonów i
miast. Inaczej było w Kępnie. Nasze
miasto leżało na terenie granicznym
i dlatego niemieckie oddziały zwane Grenzschutz zostały dodatkowo
wzmocnione przez wroga. To unie-

możliwiło oddziałom powstańczym
odparcie sił niemieckich i przejęcie
władzy w mieście. Ostatecznie powstanie wielkopolskie nie dotarło do
Kępna. Czy zatem wszystko zostało
stracone?
W tym miejscu trzeba przywołać
postać i poświęcenie oraz heroiczną
postawę, połączoną z oddaną pracą

prawdziwego bohatera naszego miasta. 1 kwietnia mija 119. rocznica
przybycia do Kępna nowego duszpasterza, zdolnego i energicznego
ks. Ignacego Nowackiego. Urodzony
08 maja 1872 r. w Żernikach k. Żnina w dzisiejszym woj. kujawsko-pomorskim, uczył się w Wągrowcu i
w Lipsku, gdzie zdał maturę. Wszędzie tam angażował się ofiarnie jako
uczniowski działacz, na rzecz umocnienia ducha polskości w młodzieży i
robotnikach. Wstąpił do seminarium
duchownego w Poznaniu, studiował
także w Gnieźnie. Po święceniach
kapłańskich w 1898 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej w
Ostrowie Wielkopolskim. Stamtąd
po prawie 3 latach, 1 kwietnia zo-

stał przeniesiony do parafii kępińskiej. Od tego momentu nasze miasto
otrzymało człowieka, który znacząco
wpłynął na umocnienie ducha polskości w mieszkańcach Kępna i całej
parafii. Było to niezbędne, aby, jak to
się potem okaże, nasze miasto mogło
zamanifestować przywiązanie do
wartości patriotycznych, obronić polską mowę wśród najmłodszych,
ale także starszych, a ostatecznie walczyć, aby w Kępnie była
Polska.
Jak to było z polskością w
Kępnie na początku XX wieku, po stu latach od utraty niepodległości w 1795 r.? Warto
spojrzeć na ten problem i oddać
głos właśnie ks. Ignacemu Nowackiemu, który po przybyciu
do Kępna 1 kwietnia 1901 r.,
pisał tak: „Kępno było wówczas
zniemczone, szkoła uczyła po
niemiecku, dzieci polskie pod
wpływem rówieśników protestantów i Żydów, rozmawiały
pomiędzy sobą po niemiecku i
bawiły się po niemiecku, starsi
korespondowali po niemiecku
(…). Trzeba było ratować polskie dusze”. Jak zatem uratowano duch polskości w mieszkańcach Kępna?
Niewątpliwie jest to ogromna
zasługa ks. proboszcza Ignacego
Nowackiego. Świadczy o tym notatka urzędnika niemieckiego z Kępna
do władz w Berlinie z tamtych czasów: „Istnieje potrzeba zatamowania
systematycznej polonizacji, której
kierującym motorem jest proboszcz
Nowacki. Polskie towarzystwa wyrastają jak grzyby po deszczu. Założony przy współudziale i z inicjatywy
księdza Bank Ludowy jest poważną
instytucją, która koncentruje całkowicie obrót pieniężny Polaków. Handel jest w polskim ręku, polskie rzemiosło jest silne, a polski duchowny
dba o to gdzie mają jego parafianie
kupować. Ks. Nowacki jest bardzo
sprytny i jak tak dalej pójdzie, to

Sołtys Olszowy Grzegorz Berski wyszedł z prośbą do lokalnych przedsiębiorców o wsparcie akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców sołectwa

W Olszowie uszyli maseczki dla mieszkańców
Aby w miarę możliwości zminimalizować rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2, sołtys
Olszowy Grzegorz Berski wyszedł z prośbą do lokalnych przedsiębiorców o
wsparcie akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców sołectwa Olszowa.
- To kolorowe, dwustronne,
bawełniane maseczki wielokrotnego użytku, które
można prać i prasować. Zakładajmy maseczki w sklepach, aptekach, na przystankach autobusowych i w
innych miejscach publicznych. Okres bezobjawowego roznoszenia wirusa trwa co najmniej
tydzień od zarażenia, dlatego nigdy
nie wiemy, czy nie jesteśmy zarażeni i nie zarażamy dalej. Pamiętaj-

my jednak, że noszenie masek nie
zwalnia nas z pozostałych zasad
dbania o higienę, pozostawania

w domu i innych zaleceń wystosowanych przez służby sanitarne czy
rząd – podkreśla G. Berski.
5 kwietnia br. maseczki, zapakowane w woreczki foliowe, z

dołączoną instrukcją używania i
dezynfekcji, zostały dostarczone
do skrzynek na listy przy posesjach
przez sołtysa i członków
Rady Sołeckiej. - Bardzo
dziękuję za wsparcie akcji
Radzie Sołeckiej, właścicielowi firmy Maridex, anonimowemu darczyńcy oraz
firmie Luxsen, która podjęła
się uszycia maseczek – podsumowuje sołtys. - Wcześniej
otrzymałem zapewnienie ze
strony starosty i wicestarosty powiatu kępińskiego o
dostatecznym zaopatrzeniu
naszego szpitala w maseczki
ochronne. Maseczki dla szpitala szyją lokalne firmy z branży meblowej.
Słowa uznania również dla pań, które dobrowolnie, po godzinach, szyją
maseczki – dodaje.		
KR

Kępno zostanie przez niego zupełnie
spolonizowane”. Czy to nie istotny
dowód na to, że nagle wiele się zmieniło w naszym mieście, gdy zaczął tu
pracować ks. Nowacki?
Jak zatem działał nowy, zdolny
proboszcz i co udało się zrobić dla ratowania mowy polskiej?
Z inicjatywy księdza zaczęły
szybko powstawać polskie stowarzyszenia, które uczyły przywiązania
do języka i wartości patriotycznych:
Bractwo św. Stanisława Kostki,
Związek Młodych Polek, Towarzystwo Katolickich Robotników Polskich, Stowarzyszenie Młodzieży
Polskiej, Towarzystwo Śpiewu, a także tajne Towarzystwo Tomasza Zana
Młodzieży w Gimnazjum.
Specjalną opieką otaczał dzieci i
młodzież, organizował naukę języka
polskiego, dla najmłodszych otworzył ogródek do zabaw. Bardzo zależało Księdzu Nowackiemu na nauce
religii po polsku w szkołach. Mówił o
tym w ten sposób: „Prawdy katechetyczne należy dziatwie podawać w
języku ojczystym”.
Krzewił ideę spółdzielczości
polskiej – zakładając Bank Ludowy,
doradzając, aby Polacy wspierali się
między sobą w przemyśle, handlu,
usługach i ekonomii. Drukował własnym nakładem polskie modlitewniki. Wybudował w 1906 r. Dom Katolicki w Kępnie, który stał się centrum
i fortecą polskiego życia organizacyjnego w mieście, powiecie i na południowych kresach Wielkopolski.
Niemcy odpowiedzieli na jego
zaangażowanie na rzecz języka polskiego, licznymi procesami karnymi
i dochodzeniami, posypały się kary,
m. in. za polskie sztandary (w tym
Towarzystwa Robotniczego) i polskie
napisy na nich oraz za patriotyczne
pochody.
Za zorganizowanie w latach
1906-1907 strajku szkolnego w Kępnie i okolicy, skazano księdza jako
jedynego w mieście, na 200 marek
grzywny lub 20 dni więzienia plus
koszty procesu.
Ksiądz Ignacy Nowacki przy
wielkiej zaradności i przy ogromnym wsparciu parafian, wybudował
w ciągu tylko dwóch lat 1909–1911 r.
nowy, murowany kościół parafialny.
Przy budowie kościoła byli czynni
tylko polscy przedsiębiorcy, a niemieccy zostali starannie wyeliminowani.
Po 17 latach pobytu księdza w
Kępnie, pod koniec 1918 r. zakończyła się I wojna światowa i Polska
odzyskała niepodległość. W całej
Wielkopolsce zaczęły się tworzyć
rady ludowe, jako zaczątki polskiej
władzy. Również w Kępnie powstała
z inicjatywy księdza proboszcza Powiatowa Rada Ludowa, której on sam
został prezesem. Był też delegatem z
powiatu kępińskiego na Polski Sejm
Dzielnicowy w grudniu 1918 w Poznaniu.
Niestety, w Kępnie po zakończeniu wojny. Niemcy silnie obsadzili
oddział wojskowy. Nie było szans na
samodzielne wyzwolenie i utrzymanie przez Polaków miasta. Kępińska
młodzież była więc wysyłana właśnie
przez ks. Nowackiego na inne fronty
powstania.
Niemcy uważali go za głównego
prowodyra polskości. Był przez nich
szykanowany i kilka razy aresztowany, przeprowadzano u niego rewizje
domowe. Sam tak to opisywał: „Od

13 stycznia do 5 marca 1919 r. miałem areszt domowy i tylko rano na
Mszę do kościoła mogłem pójść, a
na wyjazd do chorego potrzeba było
zezwolenia. Codziennie o godz. 11
musiałem się meldować na niemieckiej wartowni. Od 20 czerwca do 30
lipca 1919 r. z rozkazu wojskowych
władz niemieckich deportowano
mnie do obozu jeńców i zakładników
w Neuhammer (Nowa Kuźnia pod
Głogowem)”. Ks. Nowacki kontynuował: „Po powrocie z internowania
organizowałem społeczeństwo, władze tymczasowe w mieście. Przeciwstawiałem się wywożeniu lub
dewastowaniu przez Niemców mienia państwowego, taboru i szyn kolejowych oraz zapasów. Kupowałem i
wysyłałem na front żywność, środki
dezynfekcyjne, lekarstwa, bandaże i
opatrunki, narzędzia lekarskie, a wyekwipowany w to wszystko wóz sanitarny ofiarowałem w imieniu obywateli Kępna, Dowództwu Okręgu
Poznań WP”.
Jak wielki wkład w budzenie
świadomości polskości, wielkiej
pracy dla języka polskiego i przywiązania do wartości patriotycznych
włożył ksiądz Nowacki w dzieje kępińskie?
„Kępno przyznane zostało Polsce
dzięki temu, że wśród jego mieszkańców przeważali Polacy, którzy mimo
wielkiego nacisku niemczyzny manifestowali w okresie zaborów swój
patriotyzm i brali czynny udział w
życiu narodowym”.
Niewątpliwie w historii naszego
miasta, spośród wszystkich pracujących w nim duchownych, Ksiądz
Ignacy Nowacki dokonał najwięcej
jako kapłan, społecznik i ogromny
patriota, poprzez modlitwę, pracę,
poświęcenie oraz cierpienie. Jest on
niezaprzeczalnie największym bohaterem powrotu 100 lat temu Kępna do
macierzy i nie może zabraknąć wspomnień o jego dokonaniach w obchodach tej znamiennej rocznicy. Niech
pamięć o nim i miejsce spoczynku
na naszym cmentarzu, które znajduje
się przy krzyżu, będą otaczane czcią i
najwyższym szacunkiem.
W dniu 28 czerwca 1919 r. podpisano traktat wersalski, który ustalał
granice pomiędzy Polską a Niemcami. Zgodnie ze swymi postanowieniami, traktat ten obowiązywał dopiero po ratyfikacji przez 5 wielkich
mocarstw. Wszedł on w życie z dniem
17 stycznia 1920 r. Niemcy zmuszeni
byli opuścić ziemie przyznane Polsce.
W związku z tym także Kępno odzyskało wolność. W dniu 17 stycznia
1920 r. wkroczyli do naszego miasta
żołnierze polscy z 11 pułku strzelców
wielkopolskich, pod dowództwem
Stanisława Thiela, owacyjnie witani
przez polskich mieszkańców. Wtedy
właśnie na przygotowanym, pięknie udekorowanym we flagi biało-czerwone, w świerkowe girlandy
kępińskim rynku, przy ogromnym
polowym ołtarzu, umiejscowionym
na kamienicy Rynek 3, ks. proboszcz
Ignacy Nowacki odprawił uroczystą
mszę święta dziękczynną. Jak bardzo
wtedy dziękował Panu Bogu, za wolną Polskę na tej kępińskiej ziemi? Jak
bardzo musiał być dumny z owoców
i sukcesu swojej 19-letniej wówczas
pracy i poświęcenia dla polskości
w naszym mieście, w dniu powrotu
Kępna do polskiej Macierzy!
Ks. Marek Zawisła
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Piłka nożna >>> Tymbark pozostanie głównym sponsorem turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
co najmniej do 2024 roku. Polski Związek Piłkarski podpisał w tej sprawie nową umowę z Grupą Maspex

Słynny turniej
nie straci sponsora

Polski Związek Piłki Nożnej i firma Tymbark, należąca do Grupy
Maspex, przedłużyły współpracę przy Turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”. Na mocy nowej umowy Tymbark
pozostanie głównym sponsorem największego Turnieju piłkarskiego dla dzieci w Europie co najmniej do 2024 roku.

Piłka nożna >>> W odpowiedzi na pojawiające się zapytania Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej przedstawia właściwe interpretacje przepisów wprowadzonych przez rząd, a mających złagodzić skutki kryzysu gospodarczego

Zmiany
w rozliczaniu
dotacji
w Tarczy
Antykryzysowej
Wśród uchwalonych przez rząd przepisów, mających złagodzić skutki kryzysu gospodarczego powstałego wskutek pandemii koronawirusa, znalazły się zapisy mogące mieć
istotne znaczenie dla klubów piłkarskich. Dotyczą one kwestii rozliczania środków pozyskanych z dotacji.

Umowę o przedłużeniu współpracy z Polskim Związkiem Piłki
Nożnej podpisano w bardzo trudnym
dla polskiego sportu czasie, trudnym
też dla piłki nożnej. Tymbark chciał
jednak dać jasny sygnał i zapewnić
uczestników i fanów turnieju, że będzie on nadal wspierany, ponieważ
zarówno PZPN jak i firma Tymbark
wierzą w projekt i chcą go wspólnie
rozwijać. Współpraca PZPN z firmą
Tymbark trwa nieprzerwanie od 2007
roku i stale się rozwija. Przez ten czas
stworzono wyjątkowe wydarzenie,
które zachęca dzieci do aktywności fizycznej i pomaga im spełniać
pierwsze sportowe marzenia. Turniej
„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” stał się bardzo ważnym
punktem na sportowej mapie Polski.
Główną ideą turnieju „Z Podwórka

na Stadion o Puchar Tymbarku” jest
popularyzacja aktywności fizycznej
i piłki nożnej wśród dzieci w każdym zakątku kraju, spełnianie sportowych marzeń oraz odkrywanie
talentów. Rozgrywki odbywają się
w kategoriach wiekowych do lat 8,
10 i 12 dla chłopców i dziewcząt. W
dotychczasowych edycjach turnieju
wzięło udział już ponad 2 miliony
dzieci. Aż 1/3 uczestników turnieju
stanowią dziewczęta. Wielki finał
rozgrywek od 7 lat odbywa się na
Stadionie PGE Narodowy w Warszawie, przed finałem Totolotek Pucharu
Polski. W Turnieju zagrało już ponad
50 reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych. Nagrodą główną
dla zwycięzców jest wyjazd na mecz
reprezentacji Polski i spotkanie z jej
piłkarzami.		
BAS

Piłka nożna >>> FIFA ogłosiła bardzo ważne decyzje,
także dla rozgrywek wszystkich szczebli w naszym kraju.
Dotyczą one kwestii dokończenia sezonu 2019/2020 i wydłużenia okresu transferowego

Jest plan na dokończenie sezonu
W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna wideokonferencja
z sekretarzami generalnymi wszystkich federacji członkowskich UEFA, na której podjęto szereg decyzji związanych z
epidemią koronawirusa. Większość z nich dotyczyła rozgrywek międzynarodowych, poruszony został jednak również temat zmagań krajowych.

Jak się okazuje, UEFA odstąpiła
od wcześniejszych zaleceń dotyczących konieczności zakończenia rozgrywek w czerwcu i pozwoliła grać
również w późniejszym terminie.
Okazuje się, że nie ma już sztywnej
granicy, żeby ligi zakończyły się w
czerwcu. Jeśli będzie widok na restart, to będzie można dokończyć ligi
nawet w lipcu. Oczywiście ma zostać
wyznaczona graniczna data. Nieoficjalnie mówi się, że ma nią być 31
sierpnia. Również do tego dnia będą
mogły zostać wydłużone wygasające
30 czerwca kontrakty zawodników,
co z kolei rekomenduje FIFPro, czyli
Międzynarodowa Federacja Piłkarzy
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Zawodowych. A co, jeżeli sezonu nie
uda się dokończyć nawet wtedy? W
takim wypadku nic się nie zmieni, a
wiążące decyzje będą podejmować
już wyłącznie federacje krajowe, w
naszym przypadku Polski Związek
Piłki Nożnej. W tym miejscu warto
przypomnieć, że wciąż w mocy jest
postanowienie Polskiego Związku
Piłki Nożnej o tym, że jeżeli rozgrywki nie będą mogły zostać rozegrane w pełnym wymiarze, to obowiązywać będzie tabela po ostatniej
odbytej serii gier, czyli w przypadku
rozgrywek w naszym województwie
– po ostatniej rozegranej kolejce w
rundzie jesiennej.		
BAS

Punktem odniesienia do zmian
dotyczących dotacji w Tarczy Antykryzysowej są zapisy umieszczone
w artykule 15 zarządzania zasobami
ludzkimi specustawy. Punkt pierwszy artykułu 15 mówi, że w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
oraz w terminie 30 dni następujących
po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację
zadania publicznego organizacjom
pozarządowym, o których mowa w
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, oraz
podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do
przedłużenia terminu na złożenie
sprawozdania z wykonania zleconego
zadania publicznego oraz rozliczenia
udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na
sfinansowanie działań realizowanych
w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z
obowiązywaniem stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
W przypadku, o którym mowa w ust.
1, niewykonanie planu działań lub
nieosiągnięcie rezultatów założonych
w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie
może skutkować uznaniem dotacji na
realizację zadania publicznego w tej
części za wykorzystaną niezgodnie z
przeznaczeniem, pobraną nienależnie
lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.
Co to oznacza w praktyce?
Zapisy mogą znaleźć zastosowanie w przypadku, gdy klub podpisał
umowę i rozpoczął zgodnie z jej postanowieniami wydatkowanie środ-

ków. Jeśli zatem klub poniósł koszty
w zakresie przygotowań do rundy
wiosennej (przygotowanie meczów
kontrolnych, przygotowanie boisk)
jednostka przyznająca dotacje będzie
mogła takie koszty uznać za zasadne
mimo odwołania rozgrywek i je rozliczyć. Co więcej, podczas rozliczania
dotacji pod uwagę nie będzie brany
czynnik wykonania założonego planu działań i osiągnięcia określonych
umową rezultatów. Do tej pory miały
one istotne znaczenie, były bowiem
wyznacznikiem wskazującym stopień realizacji zadania. Samorządy
udzielające dotacji mogły nakazać
zwrot przyznanych pieniędzy proporcjonalnie do różnicy między zaplanowanym a osiągniętym wynikiem
zadania i wtedy, gdy cel ostateczny
nie został osiągnięty. Tym samym
jeśli klub poniesie wskazane wcześniej koszty (koszty przygotowań do
rundy), będą mogły one zostać rozliczone niezależnie od faktu, że nie
zrealizuje tego, do czego się zobowiązał. Oznacza to, że jeśli planowanym efektem zadania był na przykład
udział w rozgrywkach rundy wiosennej czy rozegranie określonej liczby
spotkań w rozgrywkach ligowych,
dotacja nie zostanie obcięta z uwagi
na zawieszenie czy też odwołanie
rozgrywek czy też ich przeprowadzenie w okrojonym zakresie. Trzecim efektem nowych regulacji jest
możliwość przedłużenia przez organ
administracji publicznej terminu na
złożenie sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia udzielonej dotacji.
Wszystkie przedstawione zmiany są
możliwe do wprowadzenia w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii (wprowadzony obecnie) oraz w terminie 30
dni następujących po ich odwołaniu.
Na co zwracać uwagę?
Nowe zasady w wielu przypadkach mogą w łatwy sposób rozwiązać

potencjalne problemy. Niestety, wciąż
wszystko będzie zależne od jednostek
samorządu terytorialnego. Organy
przyznające dotację publiczną otrzymały możliwość działania zgodnie z
wprowadzonymi zmianami, ale nie
zostało to narzucone bezwzględnie,
obowiązkowo.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, w ramach rozpoczętej już wcześniej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski,
będzie podejmował wszelkie możliwe działania, by przekonać wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego
w województwie do interpretowania
zasad na korzyść klubów, w myśl zapisów Tarczy Antykryzysowej.
Czego nie obejmują zmiany?
Przedstawiona jedna z możliwych interpretacji przepisów mówi,
że mają one zastosowanie w przypadku wydatkowania środków bez
względu na to czy zostały już one
przekazane na konto klubu czy też
nie. Podstawą jest podpisanie umowy. Specustawa nie obejmuje zatem
sytuacji, w których środki zostały
przyznane klubom wskutek rozstrzygnięcia konkursu, ale nie doszło do
podpisania umowy. Brak jest wówczas dokumentu, który regulowałby
ściśle prawa i zobowiązania stron.
Oferta, nawet jeśli została zaakceptowana, nie ma takiej mocy. Nowe
przepisy nie pozwalają również na
wydatkowanie środków niezgodnie z
ich ustalonym przeznaczeniem ani też
na zachowanie przez klub środków
„zaoszczędzonych”, niewydanych. W
takich przypadkach kluby będą zobowiązane do zwrotu tych środków w
odpowiednim zakresie. Oczywiście,
możliwe pozostaje ustalenie nowych
warunków umowy przez obie strony,
które zmienią wcześniejsze postanowienia. Wówczas należy jednak tego
dokonać przed wydaniem pieniędzy
na nowe cele.
Oprac: BAS

Wielkopolski ZPN przypomina o świadczonej nieodpłatnie
pomocy prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości formalnych,
związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt z radcą
związkowym, Pawłem Sliwowskim - prawnik@wielkopolskizpn.pl
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Z kart historii / Polonia Kępno – Orzeł Mroczeń – 1:0
21 maja 2014 roku Polonia Kępno po raz drugi w historii zdobyła Puchar Polski na szczeblu okręgowym. Po raz pierwszy w historii finał pucharowych rozgrywek w
okręgu kaliskim był wewnętrzną sprawą drużyn z powiatu kępińskiego. Do 2014 roku po trofeum Pucharu Polski sięgały Lignomat Jankowy oraz Polonia Kępno. Klub z
Kępna miał w swojej kolekcji jeden Pucharu Polski, zdobyty w pamiętnym finale z Astrą Krotoszyn w 1998 roku. Z kolei Lignomat Jankowy triumfował w tych rozgrywkach pięciokrotnie w 1993, 1994, 1996, 1999 oraz 2000 roku.

Historia zatoczyła koło,
Polonia z pucharem po 16 latach

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego – Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Pamiętna środa, 21 maja 2014 roku
i Stadion Miejski w Kępnie stały się sceną ostatniego aktu sezonu piłkarskiego w okręgu kaliskim. Po raz trzydziesty ósmy dwa najlepszy zespoły stanęły twarzą w
twarz o prawo nazwania się najlepszą drużyną okręgu kaliskiego. Przygotowania do tego historycznego popołudnia trwały już od dawna. Gospodarze finału stawali na
głowie by zapewnić kibicom oraz zaproszonym gościom jak najlepsze warunki do pasjonowania się tym wyjątkowym finałem. Przed sześcioma laty trofeum Okręgowego Pucharu Polski miało przypaść drużynie z powiatu kępińskiego, bowiem w finale zagrały Polonia Kępno i Orzeł Mroczeń. Nigdy wcześniej dwa kluby z powiatu
kępińskiego nie zagrały przeciwko sobie w finale tych rozgrywek.
Wielka chwila dla piłki
w powiecie
Na ten historyczny dzień i mecz
czekał cały piłkarski region. Dwie
najlepsze wówczas jedenastki powiatu kępińskiego stanęły naprzeciwko
siebie w wielkim finale Okręgowego
Pucharu Polski. Miejsce finału sprzed
sześciu lat również było symboliczne,
to monumentalny, acz zmodernizowany Stadion Miejski w Kępnie. To
na nim Polonia zdobyła swój pierwszy Puchar Polski, a przed finałem

2014 wszyscy jej kibice liczyli, że po
szesnastu latach historia zatoczy koło.
Klubowi działacze już od dłuższego
czasu prowadzili kampanię medialną
mającą zachęcić do przyjścia na mecz.
I trzeba przyznać, że włodarzom kępińskiego klubu ta sztuka się udała.
Choć w finale grały ze sobą Polonia i
Orzeł, a więc zespoły nie należące do
najbardziej utytułowanych w okręgu
kaliskim czy posiadających najwięcej
fanów, na trybunach Stadionu Miejskiego zasiadło blisko półtora tysiąca kibiców. Spotkanie, rozegrano w
piekielnym upale. Przed pierwszym
gwizdkiem, zgodnie z tradycją rozgrywek, odegrano hymn państwowy.
Dla obu klubów jak i całego okręgu
kaliskiego to był historyczny mecz nigdy wcześniej dwa kluby z powiatu
kępińskiego nie spotkały się w finale
tych rozgrywek. – To było prawdziwe
święto futbolu, bowiem jeszcze nigdy
w historii tego miasta i powiatu nie
zdarzyło się, że w finale spotkały się
dwa zespoły z powiatu kępińskiego.
Byłem pod wrażeniem atmosfery,
jaka zagościła na trybunach. Po raz
pierwszy od czasu modernizacji stadion ten był tak wypełniony kibicami
– mówił Andrzej Mroziński, ówczesny sternik Kaliskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Kępnianie

trzykrotnie grali w finale (1979, 1988
i 1998), a po raz pierwszy i zarazem
ostatni sięgnęli po Puchar Polski
przed szesnastoma laty. Z kolei Orzeł
w finale jednych z najważniejszych
rozgrywek w okręgu kaliskim zagrał
po raz pierwszy w historii. Blisko
sensacyjnego awansu do wielkiego
finału piłkarze z Mroczenia byli w sezonie 2006/2007. Orzeł dotarł wówczas do półfinału, w którym przegrał
pechowo 0:1 z trzecioligową wówczas
Jarotą Jarocin (pamiętne spotkanie z

trzecioligowcem z Jarocina wspominaliśmy w poprzednim wydaniu „Tygodnika Kępińskiego”). Popołudnie,
21 maja było także szczególne dla
szkoleniowców. Mariusz Strzelak
(Polonia) i Mariusz Posadzy (Orzeł)
nie zdobyli wcześniej Pucharu Polski
jako trenerzy.
Finał nieco zawiódł, a miał być
zwieńczeniem sezonu
Bomba na samym początku, później siedemdziesiąt minut odbudowywania zniszczeń, a następnie kolejna
eksplozja... Kibice oczekiwali emocji,
do jakich przyzwyczaiła tamta edycja
Pucharu Polski, ale w meczu finałowym nieco ich zabrakło. Finał nie
pasował do wcześniejszych etapów
pucharowej rywalizacji. Problem pojawił się już po pierwszym gwizdku
sędziego, piłkarzom jakby zabrakło
umiejętności, by dostosować się do
całej otoczki towarzyszącej finałowi.
W trakcie gry najciekawiej było na
początku i na końcu spotkania. Druga sprawa, że oba zespoły zagrały
bardzo zachowawczo, zdając sobie
sprawę z faktu, jakim ciężarem gatunkowym było obarczone to spotkanie. Pierwsza połowa zakończyła się
bezbramkowym remisem, choć oba
zespoły miały dogodne sytuacje do
zdobycia gola. Najpierw poprzeczka

uratowała kępnian przed stratą samobójczej bramki, a kilkanaście sekund
później piłka po strzale Łukasza
Walczaka zatrzymała się na słupku
bramki strzeżonej przez Marcina
Lorka. Po zmianie stron mieliśmy
już raczej grę na stojaka, bez tempa
i jakości.
Trener miał nosa,
to była zmiana meczu...
Upał, towarzyszący finałowi
sprzed sześciu lat, praktycznie od
pierwszego gwizdka dawał się we
znaki obu jedenastkom. Trudy spotkania lepiej wytrzymali gospodarze,
którzy z każdą upływającą minutą coraz bardziej napierali na opadających
z sił mroczenian. Kluczowym posunięciem okazało się wprowadzenie na
plac gry Michała Góreckiego. Super
rezerwowy na boisku zameldował się
w 77. minucie, a niespełna dziewięć
minut później przeprowadził rajd
lewą stroną boiska, zakończony dośrodkowaniem w pole karne. Tam do
piłki dopadł Marcin Gruszka i pewnie umieścił ją w bramce bezradnie
interweniującego Marcina Lorka.
Trafienie to zapewniło kępińskiemu
zespołowi triumf w Pucharze Polski
po szesnastu latach przerwy. Strzelec
zwycięskiej bramki został natomiast
wybrany piłkarzem meczu finałowego. – Cieszę się, że dołożyłem swoją
cegiełkę do tego sukcesu, ale tak naprawdę cały zespół pracował dzisiaj
na to zwycięstwo i ta nagroda należy
się całej drużynie – mówił po meczu
Marcin Gruszka, strzelec jedynek
bramki.
Puchar jest, co dalej?
Po końcowym gwizdku stało się
jasne, że kępińska Polonia miała reprezentować okręg kaliski w ćwierćfinale Pucharu Polski na szczeblu
województwa wielkopolskiego. 4
czerwca na Stadionie Miejskim w
Kępnie piłkarze Polonii zmierzyli
się z czwartoligową Iskrą Szydłowo,
która wygrała rozgrywki o Puchar
Polski OZPN Piła. Tego dnia poloniści zapisali kolejny rozdział w ponad
stuletniej historii klubu. To co przed
startem rozgrywek o Puchar Polski wydawało się tylko marzeniem,
okazało się faktem. Polonia Kępno
wyeliminowała czwartoligową Iskrę
Szydłowo i po raz pierwszy w historii
miała zagra w finale Pucharu Polski
na szczeblu województwa wielkopolskiego. W pierwszej połowie przewaga Iskry była wręcz bolesna dla oczu.
– Co tu dużo mówić, zagraliśmy jak
frajerzy. Prezentowaliśmy się dzisiaj

finał Pucharu Polski
2013/2014

Środa, 21 maja 2014 roku – Kępno / Stadion Miejski
KKS Polonia Kępno – LZS Orzeł Mroczeń – 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Marcin Gruszka - 86’.
Polonia: Jakub Pieprzyk – Hubert Górecki, Patryk Jarema,
Damian Kurzawa (K), Bartosz Mikołajek – Łukasz Walczak,
Wojciech Drygas, Jakub Górecki (Patryk Pasiak - 83’) – Daniel Kowalińs
ki
(Michał Górecki - 77’), Piotr Cierlak, Marcin Gruszka (Dawid Fabisiak
- 90’).
Trener: Mariusz Strzelak.
Orzeł: Marcin Lorek – Maciej Moś (K), Bartosz Moś, Bartłomiej
Biniek,
Artur Kmieciński – Karol Gąszczak, Szymon Dworak (Patryk Sobczyk
- 70’),
Marcin Grądowy (Jacek Kłodnicki - 20’), Dariusz Luźniak – Marcin
Górecki,
Kamil Rabiega (Patryk Lorek - 87’). Trener: Mariusz Posadzy.
Sędziował: Wojciech Jasiak (Krotoszyn).

katastrofalnie. Uważam jednak, że
nawet przy tak fatalnej dyspozycji
mogliśmy strzelić dwie, trzy bramki
i ustawić sobie ten mecz – grzmiał
po meczu Tomasz Kowalski, trener Iskry Szydłowo. Biało-niebiescy
szczęśliwie przetrwali nawałnicę
przyjezdnych w pierwszej połowie i
po zmianie stron wzięli się do odrabiania strat. A te nie były zbyt duże,
bowiem przyjezdni prowadzili różnicą tylko jednej bramki. Dwadzieścia minut przed końcem spotkania
miejscowi powinni odrobić straty, ale
Michał Górecki nie wykorzystał jedenastki. Jednak to, co miało miejsce
w ostatnich fragmentach spotkania,
to chyba nawet sam mistrz horroru,
Alfred Hitchcock, lepiej by tego nie
wyreżyserował. W 90. minucie do
wyrównania doprowadził Jakub Górecki, strzelając z piętnastego metra.
Uskrzydleni tym faktem gospodarze ruszyli do kolejnego szturmu. W
szóstej i ostatniej minucie doliczonego czasu gry jeden z obrońców z
Szydłowa zagrał piłkę ręką i sędzia

bez zawahania wskazał na jedenasty
metr. Tym razem do piłki podszedł
Marcin Gruszka i pewnym strzałem
wprowadził swój zespół do finału
wojewódzkiego. W wielkim finale
wojewódzkich rozgrywek o Puchar
Polski rywalem Polonii był Sokół
Kleczew, a więc zespół, który w sezonie 2013/2014 otarł się o drugą ligę.
Trzecioligowiec wybił Polonii marzenia o grze w rundzie przedwstępnej
Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego, mimo iż do straty pierwszej
bramki zagrali całkiem przyzwoicie,
ulegli trzecioligowcom z Kleczewa aż
0:5 (0:1). Szkoda, że biało-niebiescy
zakończyli udaną przygodę z Pucharem Polski w finale wojewódzkim,
bowiem w przypadku zwycięstwa na
szczeblu Wielkopolski mogli zapewnić sobie prawo gry w rozgrywkach
centralnych. W rundzie wstępnej rywalem piłkarzy z Kępna byłoby wówczas Zagłębie Sosnowiec.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Mariusz Strzelak (Trener Polonii Kępno)
Po ostatnim gwizdku zeszło z nas ogromne ciśnienie, dlatego bardzo
długo świętowaliśmy sukces. Przeżyliśmy fantastyczne chwile.
Obawiałem się, że możemy nie sprostać zadaniu, bo graliśmy jednak
z zespołem, który zaliczany jest do czołówki drużyn czwartoligowych.
Wierzyłem jednak w swój zespół. Moi podopieczni pokazali charakter,
piłkarsko zaprezentowaliśmy się lepiej od przeciwnika i zasłużenie
sięgnęliśmy po to trofeum. Jest to sukces całego klubu. Mnie ten sukces
cieszy szczególnie, bo jest to pierwszy tak poważny tytuł w mojej
trenerskiej karierze.

Mariusz Posadzy (Trener Orła Mroczeń)
Nie byliśmy zespołem gorszym. Sytuacje do zdobycia goli były z jednej i
drugiej strony. Był to typowy mecz walki. W końcówce moi piłkarze opadli
z sił. O naszej porażce zaważył jeden błąd, który Polonia wykorzystała
po jednym z kontrataków. Gratuluję Polonii zwycięstwa w tym meczu i
zdobycia Pucharu Polski.
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Gmina

wiadomości
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2020, nr 15 (1241)
Gmina Bralin z dofinansowaniem w ramach programu „MALUCH +”

Prawie 78 tysięcy złotych
dla bralińskiego żłobka

Gmina Bralin została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach
programu „Maluch +” w wysokości
77.760,00 zł. Złożony przez Gminę
Bralin wniosek w ramach otwartego
konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH+” 2020, otrzymał
pozytywną opinię, a co za tym idzie

– dofinansowanie. Funkcjonowanie przedszkoli i żłobków w całości
opłacane jest z pieniędzy własnych
gminy. Wsparcie tego zadania przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozwoli na spokojne funkcjonowanie instytucji oraz pozostawi
jednocześnie w budżecie Gminy pieniądze na inne ważne cele i zadania.
Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś przy-

Gmina Bralin przeznacza środki ochrony osobistej dla
strażaków, pracowników socjalnych i opiekunek osób niesamodzielnych

Kolejna partia środków
ochrony osobistej
Środki przeznaczone są w pierwszej
kolejności dla druhów z jednostek OSP
należących do KSRG

znaje z radością: - Bardzo ucieszyła
nas informacja o przyznaniu naszej
gminie dofinansowania w kwocie
77.760,00 zł. Pieniądze te zostaną
wykorzystane na funkcjonowanie
aktualnie istniejących miejsc w żłobku. Dzięki tym środkom nasze maluchy będą miały zapewnione wysokie
standardy opieki i wychowania.
KW

30 laptopów Gmina Bralin zakupiła dla uczniów szkół podstawowych, aby umożliwić im
zdalne nauczanie

Akcja – zdalna edukacja!
Serdeczne podziękowania dla druhów
z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Bralin za pomoc, wsparcie i troskę
o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Dziękujemy strażakom za opieką nad
osobami w kwarantannie oraz tym, którzy
informują mieszkańców o zaleceniach
i wytycznych służb sanitarnych.
Z pozdrowieniami
Piotr Hołoś, Wójt Gminy Bralin
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Gmina Bralin zakupiła 30 laptopów, które zostaną
przekazane uczniom ze szkół podstawowych w gminie
Bralin, tak, aby pomóc im w zdalnej edukacji. Sprzęt
zostanie rozdysponowany przez dyrektorów placówek
zgodnie z ich zapotrzebowaniem.
Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś podkreśla, że najważniejsze jest, aby każdy uczeń miał równe prawo
do nauki w dzisiejszym, trudnym dla edukacji czasie.
Jednocześnie gmina Bralin ubiega się o zwrot poniesionych nakładów w ramach ministerialnego konkursu
grantowego na to przedsięwzięcie.
UG Bralin
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Gmina Bralin na bieżąco uzupełnia magazyn materiałów ochrony
osobistej. Środki te przeznaczone są
w pierwszej kolejności dla druhów z
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
pełniących pieczę nad osobami objętymi kwarantanną. Część materiałów
trafia do pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
opiekunek, które zajmują się osobami
niepełnosprawnymi i pozbawionymi
opieki najbliższych.
- Dziękujemy tym wszystkim oso-

bom, które z oddaniem dbają o dobro
każdego mieszkańca gminy Bralin.
Jesteśmy zobowiązani zadbać o te
osoby, bo narażając je na potencjalne wyłączenie z pracy czy służby,
pozbawiamy ochrony i wsparcia nas
wszystkich – podkreśla wójt gminy Bralin Piotr Hołoś. - Wszystkim
mieszkańcom dziękuję za stosowanie się do zaleceń i troskę o swoje
i nas wszystkich bezpieczeństwo.
Przypominam, że odpowiadamy za
siebie, swoich bliskich i znajomych.
Współpracując, razem przetrwamy
ten trudny czas – dodaje.
KW

Region

gmina

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2020, nr 14 (919)
Podsumowanie projektu „Czyste powietrze” w gminie Perzów

W trosce o czyste powietrze
W ubiegłym roku 12 lipca 2019 r.
Gmina Perzów przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w

Poznaniu, na mocy którego właściciele domów jednorodzinnych z terenu gminy mogą za pośrednictwem
Urzędu Gminy składać Wnioski o
dofinansowanie w ramach programu

priorytetowego „Czyste powietrze”. Współpraca gminy z WFOŚiGW ma
na celu ułatwienie beneficjentom
możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany źródeł
ciepła i termomodernizacji
budynku. Jest to ułatwienie
dla beneficjentów, którzy
nie muszą jechać do Poznania dopełnić formalności
czy podpisać umowę. Przeszkolony pracownik urzędu
pomaga w prawidłowym
wypełnieniu i złożeniu
wniosku o dotacje na ekoinwestycje – wyjaśnia wójt
Danuta Froń. Na przestrzeni kilku
miesięcy – do końca marca 2020 roku
– wpłynęły 24 wnioski, które zostały
wstępnie ocenione i przekazane do
WFOŚiGW w Poznaniu.
MS

Radosnego Alleluja!
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy wiary w siłę Chrystusa
i dobroć drugiego człowieka.
Niechaj ten wyjątkowy, a zarazem trudny czas
przyniesie nam radość, obdarzy zdrowiem,
miłością, nadzieją, spokojem ducha
i pozwoli z ufnością spoglądać w przyszłość.
Przewodniczący Rady Gminy Perzów

Wójt Gminy Perzów

wraz z radnymi

wraz z pracownikami urzędu

/-/ Przemysław Łytka

/-/ Danuta Froń

G£OS TRZCINICY
kwiecień 2020, nr 15 (1133)
Urząd Gminy w Trzcinicy kupił maseczki dla mieszkańców

Maseczki dla mieszkańców
Gmina Trzcinica zakupiła partie
maseczek wielokrotnego użytku dla
mieszkańców. Pierwsza transza trafi
do każdego gospodarstwa domowego
w najbliższym czasie.
Jednocześnie zachęcamy do samodzielnego szycia maseczek dla
siebie i swoich rodzin według załączonej informacji na stronie Gminy
Trzcinica.
Oprac. m

Osoby chętne do uszycia maseczek
dla mieszkańców Gminy Trzcinica
prosimy o kontakt pod nr telefonu
62 78 15 000.

Zakupione partie maseczek
wielokrotnego użytku

Dofinansowania zewnętrzne dla projektów edukacyjnych dla uczniów w gminie Trzcinica

Projekty dla najmłodszych

W lutym Gmina Trzcinica złożyła
wniosek „Utworzenie kącika malarskiego dla uczniów Zespołu Szkół w
Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach”
do Fundacji Santander dotyczący programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”
edycja 1/2020/EKO. W związku z
tym, iż w 2019 roku zostały oddane do
użytku nowe obiekty przedszkola w
Laskach oraz żłobka w Trzcinicy, przy
których istnieje możliwość dodatkowego zagospodarowania terenu i jego
upiększenia pojawił się pomysł, aby
uzupełnić je o miejsca zielone połączone z małą architekturą.
3 kwietnia 2020 roku ukazała się
lista przyznanych dotacji. Spośród

837 projektów Komisja Konkursowa
wybrała do dofinansowania 68 wniosków, które zostały nagrodzone grantem. Urząd Gminy w Trzcinicy otrzymał grant w grupie 20 wniosków o
najwyższym dofinansowaniu w kwocie 10 000 zł.
W ramach projektu zakupione i
zamontowane zostaną zewnętrzne
ławki, stoły i kosze. Zakupione zostanie też wyposażenie w postaci sztalug, tablic, parasoli, mat i leżaków.
Całość zostanie obsadzona zielenią.
Powstaną miejsca pracy plastycznej
połączone z rekreacją oraz umożliwiające kontakt z zielenią.
- Cieszę się, że wniosek Gminy

Trzcinica uzyskał dofinansowanie,
da to nam możliwość kolejnych realizacji. Dziękuję panu Tomaszowi Gatnerowi, dyrektorowi Oddziału Santander Bank Polska SA za pozytywną
rekomendację naszego wniosku. W
marcu złożyliśmy kolejny wniosek
dotyczący najmłodszych mieszkańców tym razem w odpowiedzi na
ogłoszony program „Moje miejsce
na Ziemi” Fundacji ORLEN, jeśli
uzyska on akceptację wtedy powstaną zewnętrzne miejsca dydaktyczne – informuje wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik.
Oprac. m

Szanowni Mieszkańcy!

Z okazji Świąt Wielkanocnych
niosących nadzieję i odrodzenie życia,
pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten radosny, świąteczny czas,
spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze
będzie dla wszystkich Państwa
źródłem nadziei, siły oraz wiary.
Przewodniczący
Rady Gminy Trzcinica
Zdzisław Mikołajczyk
z radnymi

Wójt Gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik
z pracownikami

Tygodnik Kępiński 9 kwietnia 2020

11

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 działkę rolną na Lipce k. Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552. (TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kościuszki 14 na działalność lub mieszkanie.
Możliwość wynajęcia drugiego lokalu.
Tel. 604 755 529.
(TK 35/02/20)
Poszukuje pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

usługi elektryczne i elektromechaniczne

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: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)
US£UGI
Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
koszenie kosą spalinową. Posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 36/02/20)

Tynki maszynowe. Tel. 792 770 054.
(TK 53/03/20)
Posadzki. Tel. 880 247 805.
(TK 33/02/20)
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 5/01/20)
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)

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

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

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

Apel o wsparcie dla szpitala w Kępnie

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

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

12

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

Sprzątanie domów, mieszkań i biur.
Tel. 605 621 494.
(TK 57/04/20)

Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne przy drodze asfaltowej w miejscowości Kępno, Baranów, Jankowy, Mroczeń, Łęka Mroczeńska,
Łęka Opatowska, Donaborów, Mianowice,
Kliny, Bralin, Chojęcin i w okolicy.
Tel. 731 200 552.

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

Telefon: 514 288 733

Sprzedaż młodych kurek - Sadogóra k.
Rychtala. Tel. 62 78 16 322, 693 661 542
(TK 58/04/20)

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)
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Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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

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

reklamy
OBCHODY 100 LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W POWIECIE KĘPIŃSKIM - przeniesione
W związku ze stanem epidemii
wywołanym wirusem SARS Co-V-2
przenosimy obchody 100-lecia Szkolnictwa Zawodowego
z 6 czerwca 2020 roku na rok szkolny 2020/2021
(dokładna data będzie podana w stosownym terminie)
Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w prace
związane z obchodami 100-lecia w tym roku szkolnym.
Informujemy, że istnieje możliwość zwrotu
kosztów uczestnictwa osób, które dokonały wpłat
na udział w obchodach 100-lecia.
Wcześniej jednak należy skontaktować się telefonicznie
(62 58 307 05) lub e-mail danuta.mikolajczyk@powiatkepno.pl
ze skarbnikiem Stowarzyszenia Absolwentów
i przyjaciół ZSP Nr 1 w Kępnie.
Dyrektor szkoły i Komitet organizacyjny

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

 bi¿uteria œlubna

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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.

TEL. 723 882 777

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.
mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import
wiesław waloszczyk

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

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

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

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Mario Escobar - „Kołysanka z Auschwitz”

Niemcy, 1943 rok. Helene Hannemann budzi swoje dzieci, aby zaczęły szykować się do szkoły.
Jej mąż Johann niedawno stracił pracę i nie ma szans na nową ze względu na swoje romskie pochodzenie. Jednak zanim rodzina Hannemann rozpocznie kolejny dzień, ich codzienność przerywają
mundurowi wysłani przez SS. Johann razem z pięciorgiem dzieci mają zostać zesłani do Auschwitz,
ponieważ w ich żyłach płynie romska krew. Helene jest czystej krwi Niemką i może zostać, a mimo
to dobrowolnie postanawia opuścić dom razem z najbliższymi. Wszyscy trafiają do nazistowskiego
obozu koncentracyjnego. Johann zostaje oddzielony od reszty rodziny, a Helene jako wyszkolona
pielęgniarka zostaje wyznaczona przez doktora Mengele do prowadzenia obozowego przedszkola.
Nie ma złudzeń co do brutalnych zamiarów tego człowieka. Chce jednak dać
tym małym niewinnym istotom choć cząstkę nadziei oraz poczucie normalności.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Wojciech Grzelak - „Egzotyczne rośliny owocowe
do naszego ogrodu”

Każdy może założyć i uprawiać ogród...trzeba tylko zacząć. „Egzotyczne rośliny owocowe” to
pozycja obowiązkowa dla tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez swojego ogrodu, ale też dla
tych, którzy swoją przygodę z ogrodem dopiero zaczynają. Autor ze znawstwem opisuje 20 ciekawych i egzotycznych gatunków roślin, które z powodzeniem można uprawiać w polskich ogrodach.
Dzieli się również z czytelnikami swoim bogatym doświadczeniem i udowadnia, że warto spróbować
czegoś nowego i zaznajomić się z figą, cytryńcem czy malinotruskawką. Te oryginalne rośliny niejednokrotnie zaskakują swoim wyglądem, pięknie kwitną i owocują, odwdzięczając
się w ten sposób za okazaną troskę, przy czym nie wymagają wcale więcej zabiegów
niż nasze rodzime grusze, truskawki czy jabłonie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Thomas Alan Shippey - „J.R.R. Tolkien:
Pisarz stulecia”

Zgodnie z wynikami najnowszych plebiscytów, J.R.R. Tolkien wciąż pozostaje „najbardziej
wpływowym pisarzem stulecia”, a Władca Pierścieni „książką stulecia”. Na poparcie tych ocen profesor Tom Shippey, wybitny mediewista i badacz literatury fantasy, daje nam fascynujący przewodnik po dziełach Tolkiena, koncentrując się szczególnie na Hobbicie, Władcy Pierścieni i Silmarillionie. Główną część książki stanowią trzy rozdziały poświęcone analizie „Władcy Pierścieni” jako
językowej i kulturowej mapie, jako skomplikowanej sieci opowieści i jako odpowiedzi na znaczenie
mitu. Profesor Shippey analizuje naturę zła we „Władcy Pierścieni”, omawia także skomplikowane
przeplatanie się wielu wątków, gdy narracja koncentruje się na losach kolejnych postaci, które tworzą
bogatą i złożoną opowieść, świadczącą o talencie twórcy. Książka wyjaśnia, co czyni wszystkie te
utwory ponadczasowymi. Nie zgadzając się z krytykami, którzy często bywają uprzedzeni do Tolkiena i fantastyki w ogóle, profesor Shippey proponuje nowe podejście do Tolkiena i fantasy, ujawnia
wagę języka w literaturze, a także pokazuje jak „Hobbit”, „Władca Pierścieni” i „Silmarillion” stały
się częścią żywej tradycji snucia opowieści, której korzenie sięgają poprzez baśnie braci Grimm aż
do Eddy Starszej i Beowulfa.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 15
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 15 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. Mario Escobar - „Kołysanka z Auschwitz”,
2. Wojciech Grzelak - „Egzotyczne rośliny...”,
3. Thomas Alan Shippey - „J.R.R. Tolkien...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 14 nagrody otrzymuj¹:

C. Płaza (Kępno), M. Bajer (Mnichowice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Będziesz chciał udowadniać swoje racje i przekonywać do swoich pomysłów. Cudze zdanie nie
będzie się dla ciebie specjalnie liczyć. Karta wróży
spór lub konflikt z osobą, która zapragnie zrobić ci
na przekór.

Byk 21 IV – 21 V
Poczujesz się weselszy i z optymizmem popatrzysz na świat. Chętnie pomożesz komuś, kto jest
w gorszej od ciebie sytuacji. W pracy wróży więcej
spokoju i możliwość skupienia się na ważnych obowiązkach.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pociągać będzie cię to, co nowe i jeszcze nieznane. Weź jednak pod uwagę, że czasami lepsze jest
wrogiem dobrego. Nie przekreślaj dawnych doświadczeń i nie odwracaj się od starych znajomych.

Rak 23 VI – 22 VII
Karta radzi ci, abyś był bardziej konsekwentny i nie
rozpamiętywał starych urazów. Nowe sytuacje i
propozycje, jakie otrzymasz w tym tygodniu, mogą
cię trochę zaskoczyć. Nie reaguj nerwowo, spokojnie przemyśl sytuację.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz to,
co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać więcej dystansu od zawodowych obowiązków i niekończącego się wyścigu z konkurencją.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otrzymasz wiadomości od osób, których dawno
nie widziałeś. Popatrzysz w przeszłość i poszukasz
rozwiązania starych zagadek i nieporozumień. Zapragniesz samotności i spokoju, a bieżące sprawy
nie wydadzą ci się zbytnio interesujące.

Skorpion 24 X – 21 XI
Karta zwiastuje dobre wiadomości i szczęśliwe
wydarzenia, szczególnie w sprawach miłosnych!
Przestrzega jednak przed zbyt lekkomyślnym traktowaniem swoich obietnic i obowiązków.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Poczujesz, że działasz słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne
kłopoty wpłynęły na twój dobry nastrój. Nie wstydź
się swoich zalet! Przekonasz kogoś do swoich pomysłów.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W każdej sytuacji podkreślaj swoje zalety i walcz o
swoje zyski. Jeśli nie wiodło ci się najlepiej, to teraz
pojawi się szansa na pomyślne rozwiązanie twoich
kłopotów. W miłości karta zapowiada trochę zamieszania.

Wodnik 20 I – 18 II
Poszukaj sposobu, w jaki rozwiązać trapiący cię
konflikt lub inną trudna sprawę. Nie zwlekaj, bo w
tym tygodniu wszystko zależy od ciebie! Twoje pomysły okażą się nowatorskie i doprowadzą cię do
sukcesu.

Ryby 19 II – 20 III
Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz załatwić
i bez wahania rzucisz się w wir ważnych wydarzeń.
Będziesz dyskutować i przekonywać innych do
swoich planów. Wpadniesz na dobre pomysły.

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Wrocławska 64 w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Waga 23 IX – 23 X

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
Będziesz chciał udowadniać swoje racje i przekonywać do swoich pomysłów. Cudze zdanie nie
będzie się dla ciebie specjalnie liczyć. Karta wróży
spór lub konflikt z osobą, która zapragnie zrobić ci
na przekór.

Apteka „Na Kopie” - 9.04.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 10.04.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 11.04.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 12.04.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 13.04.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 14.04.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 15.04.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
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Ogłoszenia

reklamy

zatrudni:

-

Kierowców kat „C” TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
Kierowców kat. „B” RYNEK NIEMIECKI
Księgową
Kierownika produkcji
Specjalistę do działu kadr
Tapicerów oraz pomocników tapicerów
Stolarzy, pomocników stolarzy (montażu i piankowania stelaży tapicerskich)

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

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
16
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