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Znaleziono macewy
na Osiedlu Przemysława

1

99

ziemniaki
mięso
mielone
luz

W czasie modernizacji ulic na Osiedlu Przemysława drogowcy natrafili na zakopane pod cienką
warstwą ziemi macewy z kępińskiego cmentarza żydowskiego. Ponad dwa tygodnie temu w czasie
prac drogowych robotnicy na ul. Nowowiejskiego natrafili na ułożone w ziemi macewy z tutejszestr. 5
go cmentarza żydowskiego na Grzybowie

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
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Cztery osoby 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 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 jest aktualnie 2.865
osób, hospitalizowane jest 177 osób, a
poddanych izolacji lub kwarantannie
– 15.102 osoby. Odnotowano 683 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym
43 osoby zmarły (stan z 14 kwietnia br.).
Są jednak dobre wieści – 25 osób zostało
wyleczonych.
6 kwietnia br. pojawiła się informacja o trzeciej w powiecie kępińskim
osobie zakażonej koronawirusem. To
22-letnia obywatelka Armenii, tymczasowo przebywająca na terenie gminy
Perzów. Kobieta trafiła na oddział zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Badania potwierdziły, że kobieta
jest zakażona i 8 kwietnia br. została
ujęta w oficjalnych statystykach.
Z kolei 14 kwietnia br. Wielkopolski
Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował o kolejnej – czwartej już – osobie z powiatu kępińskiego, zakażonej
koronawirusem. To 61-letni mężczyzna.
Przebywa on w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w
Poznaniu.
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.
Obecność koronawirusa stwierdzono także w Perzowie. Mieszkanka
powiatu oleśnickiego przebywała i pracowała w tej miejscowości, jednak zamieszkiwała powiat oleśnicki, dlatego
uwzględniana jest w statystykach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu. 		
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

8 kwietnia 2020 r.

3

220

79

9 kwietnia 2020 r.

3

254

70

10 kwietnia 2020 r.

3

268

55

11 kwietnia 2020 r.

3

270

43

12 kwietnia 2020 r.

3

270

43

13 kwietnia 2020 r.

3

270

43

14 kwietnia 2020 r.

4

261

22

10 kwietnia br. wojewoda wielkopolskie Łukasz Mikołajczyk odbył wideokonferencję z
wielkopolskimi samorządami oraz służbami – policją, strażą pożarną, wojewódzkim sztabem wojskowym w Poznaniu – oraz marszałkiem województwa wielkopolskiego. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk zapoznał się ze złożonymi raportami, podsumował i omówił sytuację w poszczególnych powiatach

43 zgony i kolejna zaraza

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk
odebrał szeroki raport służb, które
szczegółowo omówiły podejmowane
w ostatnich dniach działania. Pracę policji wspomaga 239 strażników straży
miejskich i gminnych. Z kolei do wielkopolskich sanepidów od policji wpłynęło do tej pory 828 notatek dotyczących naruszenia zasad kwarantanny i
nieprzestrzegania przepisów. Wydano
217 postanowień – w ostatniej dobie
36 – o nałożeniu grzywien w łącznej
wysokości 228 tys. zł. Samorządy,
ośrodki pomocy społecznej i wielkopolskie szpitale są wspierane między
innymi przez 12. Wielkopolską
Brygadę Obrony Terytorialnej
im. gen. bryg. Stanisława Taczaka
w Poznaniu, w zakresie dostaw
żywności oraz środków ochrony
osobistej. - Dziękuję wszystkim
samorządom, przedstawicielom
administracji zespolonej i służbom za wielkie oddanie i trudną
codzienną pracę. Stoimy dziś
przed wielkim zadaniem, które
wymaga determinacji, zaangażowania i współpracy. To budujące,
że te wartości są nam wszystkim bliskie – mówi wojewoda wielkopolski
Ł. Mikołajczyk.
W Wielkopolsce podczas ostatniej doby (11.04.br.)w 9 laboratoriach
zrobiono 1.867 badań próbek. Liczba
wykonywanych testów da szansę na
ograniczenie liczby zakażeń - mowi
wojewoda. W województwie uruchomiono 13 karetek wymazowych pobierających próby od osób w kwarantannie. W najbliższym czasie, dzięki
staraniom wojewody, do pobierania
wymazów uruchomiona zostanie 14
karetka.
Z kolei doktor Andrzej Trybusz, dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, poinformował, że w Wielkopolsce pracuje obecnie dziewięć laboratoriów wykonujących codziennie
ponad 700 testów diagnostycznych
w kierunku koronawirusa, a średnia
dzienna zapadalność na koronawirusa w województwie, liczona na 100
000 mieszkańców, wynosi 12,63.
Omówiono szczególnie trudną
sytuację domów pomocy społecznej,
kwestię dostaw środków ochrony do
ośrodków interwencji kryzysowych
i ośrodków dla osób bezdomnych, a
także funkcjonowanie stworzonych
przy szpitalach namiotów i kontenerów do segregacji i separacji pacjentów. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk
wspomniał również o planach uru-

chomienia kolejnych izolatoriów dla
pacjentów z podejrzeniem zachorowania oraz pacjentów z łagodnym
przebiegiem koronawirusa. Głos
zabierali także przedstawiciele samorządów, m.in. starostowie ostrzeszowski czy krotoszyński, którzy
omawiali bieżącą sytuację w powiatach i dzielili się dotychczasowymi
wnioskami.
Pierwsi pacjenci
w poznańskim izolatorium
Do poznańskiego izolatorium w
hotelu Ikar trafili pierwsi pacjenci z
lekkimi objawami koronawirusa. Do

uruchomienia izolatorium doprowadził wojewoda wielkopolski, który – jak zaznacza – obecnie pracuje
nad kolejnymi izolatoriami na terenie
Wielkopolski. Zostaną one uruchomione po Wielkanocy. Również w
Moxy Poznań Airport pojawili się
pierwsi przedstawiciele kadry medycznej.   
Izolatorium ma służyć osobom
oczekującym na wynik testu na
obecność wirusa SARS-CoV-2 lub
chorych na COVID-19 z łagodnym
przebiegiem choroby. Zostało ono
utworzone na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J.
Strusia, przekształconym w szpital
zakaźny, a hotelem Ikar. Przygotowano w nim 164 pokoje, każdy z osobnym węzłem sanitarnym.
Pierwsi pacjenci to osoby, które łagodnie przechodzą chorobę. W
rezultacie mogą zwolnić miejsca w
szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w
Poznaniu osobom w cięższym stanie. – Przygotowujemy się na coraz
większą liczbę przypadków, zarówno
lekkich, jak i ciężkich, dlatego do
szpitala dostarczamy respiratory i
kardiomonitory oraz tworzymy kolejne izolatoria, w których chorobę
przejdą osoby z lekkimi objawami –
mówi Ł Mikołajczyk. – O szczegółach na temat kolejnych izolatoriów
poinformuję po Wielkanocy. Obec-

nie finalizujemy ustalenia. Docelowo chciałbym, aby Wielkopolska
miała do dyspozycji kilkaset miejsc
w izolatoriach – dodaje.
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. Wojewoda
i szpital zapewniają obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa
NFZ
Jednocześnie Tomasz Stube,
rzecznik wojewody, poinformował, że na terenie województwa
wielkopolskiego 14.04.2020 r. z
powodu podejrzenia koronawirusem: objętych nadzorem epidemiologicznym jest aktualnie
2865 osób, hospitalizowanych
jest 177 osób, poddanych izolacji
lub kwarantannie są 15102 osoby,
wyleczonych zostało 25 osób.
- Jednocześnie z przykrością
informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w poznańskim szpitalu zakaźnym na ulicy Szwajcarskiej z powodu Covid-19
zmarło 5 osób: 89-letnia kobieta z
powiatu krotoszyńskiego, 79-letnia
kobieta z powiatu krotoszyńskiego, 76-letni mężczyzna z powiatu
kaliskiego, 98-letnia kobieta z powiatu krotoszyńskiego oraz 72-letni
mężczyzna z powiatu kaliskiego. W
Wielkopolsce do tej pory odnotowano 683 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym 43 osoby zmarły
– stwierdza rzecznik wojewody.
Kolejna zaraza
w Wielkopolsce
W związku z potwierdzeniem
pierwszego ogniska afrykańskiego
pomoru świń w województwie wielkopolskim, podczas wideokonferencji o podjętych w tym zakresie działaniach mówił Andrzej Żarnecki,
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii w Poznaniu. 5 kwietnia
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach potwierdził wynik dodatni
afrykańskiego pomoru świń w próbkach pobranych u świń w miejscowości Więckowice w gminie Dopiewo w
powiecie poznańskim. Ognisko zostało wyznaczone w gospodarstwie,
w którym utrzymywano około 10 tys.
sztuk świń.		
m
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Myśliwi zrzeszeni w Kole „Dzik” z inicjatywy eurodeputowanej Andżeliki Możdżanowskiej
zakupili ambulans medyczny dla kępińskiego szpitala

Dar myśliwych dla szpitala

10 kwietnia br. brać myśliwska
przekazała szpitalowi w Kępnie ambulans. Środki na ten cel w wysokości
ponad 100 tys. zł zebrano w ramach
trwającej akcji pn. „Zestrzelimy
koronawirusa”. Inicjatorką przedsięwzięcia była Andżelika Możdżanowska. W uroczystości przekazania samochodu udział wzięli: A.
Możdżanowska poseł do Parlamentu

kopolskiego, Beata Andrzejewska
– dyrektor SPZOZ w Kępnie, Zbigniew Bera – zastępca dyrektora ds.
medycznych, Marian Olejniczak
– zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych, przedstawiciele
Stowarzyszenia Koło Łowieckie nr 10
„Dzik”, który reprezentowali: Adam
Cieślak – prezes, Tomasz Pilarz członek Naczelnej Rady Łowieckiej

Myśliwi błyskawicznie zebrali
środki na zakup ambulansu

Europejskiego i wiceprzewodnicząca
Europejskiej Intergrupy „Różnorodność biologiczna. Łowiectwo. Wieś”,
Robert Kieruzal - starosta powiatu
kępińskiego, Alicja Śniegocka wicestarosta, członek Społecznej Rady
Szpitala z ramienia wojewody wiel-

oraz wiceprezes stowarzyszenia, Michał Puchała skarbnik, przedstawiciele Okręgu Kaliskiego PZŁ: Jacek
Bąkowski - członek Naczelnej Rady
Łowieckiej, przewodniczący Komisji
Strzeleckiej , Witold Jędros - delegat
na Zjazd Krajowy Polskiego Związku

Łowieckiego oraz proboszcz ksiądz
kanonik Jerzy Palpuchowski, który poświecił ambulans. Inicjatorka
przedsięwzięcia A. Możdżanowska
podkreśliła, że to dzięki zaangażowaniu myśliwych oraz kół łowieckich
zakup był możliwy do zrealizowania. - W dwa tygodnie udało nam się
zebrać środki, zakupić i przekazać
dziś nowy ambulans, jako dar myśliwych. Podniesie on bezpieczeństwo
pracy personelowi medycznemu pobierającemu próbki 24h/dobę w całej Wielkopolsce. A kiedy ten czas się
zakończy będzie służył do transportu
krwi - powiedziała europosłanka.
Szpital w Kępnie, odpowiadając
na prośbę wojewody wielkopolskiego
jako pierwszy zorganizował zespół
do pobierania wymazów w kierunku
COVID-19 u osób przebywających na
kwarantannie na terenie powiatu kępińskiego jak i na terenie województwa wielkopolskiego. Od miesiąca
każdego dnia nasz zespół pokonuje
około 500-600 km dziennie, docierając do osób, które w nadziei, nerwach
i niepewności oczekują na pobranie
wymazów i uzyskanie wyników, aby
mogli wrócić do pracy, rodziny, czy
prowadzić normalny tryb życia. Zespół kępińskiego szpitala do wczoraj-

Zakaz mentoli nie zmieni palaczy

Mięta na cenzurowanym

Konsumenci chcą mieć wybór
i dostęp do wiedzy
Prawie połowa palaczy wybiera
dziś papierosy mentolowe lub z kapsułką. Już od 20 maja br. będą ich
pozbawieni, bo zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych o takim aromacie. Badania
konsumenckie pokazują, że zakaz
nie wpłynie radykalnie na rzucenie
palenia. Prawie 90% palących mentole będzie palić nadal. Tylko co? Na
rynku pozostaną jedynie alternatywy
pod postacią e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu typu IQOS.
W badaniu zrealizowanym na
zlecenie Forum Konsumentów w
styczniu 2020 r. na reprezentatywnej próbie Polaków, firma badawcza
Maison&Parners ustaliła, że mało
kto wie o nowych przepisach i planowanych zmianach, a sami palacze nie
rozumieją czemu ma służyć pozbawianie ich wyboru.

Groźne samoróbki
51 proc. palących papierosy
mentolowe odpowiedziało, że po
wprowadzeniu zakazu przerzucą się
na inne papierosy, 20 proc. będzie
kupowało dalej mentolowe, ale na
czarnym rynku z nielegalnych, często niebezpiecznych źródeł, 16 proc.
wybierze produkty alternatywne o
mentolowym aromacie jak e-papierosy lub podgrzewacze tytoniu, które
w 2017 roku wprowadzono do Polski
pod nazwą IQOS, a 2 proc. będzie
samodzielnie sobie przygotowywać
papierosy smakowe. Te opinie potwierdzają przypuszczenie, że zakaz
nie zmniejszy radykalnie liczby palących.
Niebezpiecznie brzmią zwłaszcza deklaracje zakupu wyrobów niewiadomego pochodzenia i samoróbek.
Te, które dotychczas sprzedawano
na czarnym rynku zawierały więcej
szkodliwych substancji i groźnych dla

zdrowia chemikaliów, niż jakikolwiek
wyrób produkowany w fabryce, objęty
reżimem technologii i akcyzą. Zmiana
przepisów nie poprawi zatem zdrowia Polaków. Tylko 12 proc. palących
mentole po wprowadzeniu zakazu
rozważy rzucenie palenia lub zechce
potraktować brak ulubionych papierosów w sprzedaży jako impuls do podjęcia kolejnej próby rzucenia palenia.
Brak informacji
Zaledwie 18 proc. ogółu Polaków
i 35 proc. palaczy wie, że po 20 maja
znikną papierowy mentolowe ze sklepów, kiosków i drogerii. Pozostali zostaną tym zaskoczeni.
– Polacy nie lubią jak im się
ogranicza wolność wyboru, nawet
jeśli generalnie zgadzają się do zasady, że palenie szkodzi zdrowiu,
podobnie jak jedzenie w nadmiarze słodyczy – uważa Agnieszka
Plencler, prezes Fundacji Forum
Konsumentów. Podczas konferencji

A. Możdżanowska przekazuje
kluczyki do nowej karetki

szego dnia pobrał około 600 próbek.
Ostatnie dni to intensywna pomoc
na terenie powiatu krotoszyńskiego
i pleszewskiego, zarówno dla personelu medycznego, jak i służb mundurowych, które zostały poddane kwarantannie.
Drugim działaniem, jakiego podjął się szpital w Kępnie na propozycję Narodowego Funduszu Zdrowia
to utworzenie dodatkowego zespołu
transportowego, tzw. Transport COVID, który służy do przewożenia pacjentów na oddziały zakaźne z terenu
wielkopolski. Do dnia dzisiejszego
wykonanych było kilkadziesiąt takich transportów zarówno z naszego
powiatu jak i terenu wielkopolski.
- Nasza ciężka praca i zaangażowanie personelu medycznego nie
byłyby możliwe, gdyby nie bezinteresowne wsparcie PRZYJACIÓŁ
naszego szpitala. W tym trudnym

okresie możemy się przekonać o
wielkim sercu i życzliwości wielu
osób. Ogromnym wyzwaniem było
zorganizowanie samochodów, karetek do realizacji nowych zadań.
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o zakupie i przekazaniu dla
naszego szpitala, właśnie na potrzeby pobierania wymazów w kierunku
COVID-19, samochodu transportowego. Nowy samochód to gwarancja
pewnego i szybkiego dotarcia do pacjentów celem pobrania wymazów,
zapewnienie lepszych warunków
i bezpieczeństwa pracy personelu
medycznego oraz oszczędność w
kosztach eksploatacji samochodu.
Dziękujemy wszystkim współtwórcom akcji w imieniu pacjentów i
personelu medycznego – podkreśliła
B Andrzejewska dyrektor szpitala w
Kępnie.
Oprac. m

prasowej wprowadzającej kampanię
informacyjną #zakazmentoli mówiła, że same zakazy nie zmieniają
postaw. Tak samo usunięcie ze szkół
automatów do sprzedaży batoników
nie zmieniło apetytu młodych konsumentów. Ludziom trzeba przede
wszystkim tłumaczyć, co im szkodzi,
bo tylko takie kampanie trwale zmieniają zwyczaje. Zakazy to działania
efektowne, ale mało skuteczne.
Zakaz sprzedaży mentoli jest
efektem wdrożenia w Polsce dyrektywy unijnej, która narzuciła krajom
członkowskim wycofanie z rynku
każdego wyrobu tytoniowego, który
swoim smakiem miałby uprzyjemniać palenie. Od dłuższego czasu
zniechęca się palaczy informacjami
na opakowaniach papierosów, jak
bardzo szkodzą zdrowiu i zakazem
palenia w miejscach publicznych.
Jednak ciągle 9 mln Polaków sięga
codziennie po papierosa. Ilu z nich
pali w domu, także przy niepalących
domownikach w tym przy dzieciach?
Lepiej rzucić
– Czy wprowadzenie zakazu
sprzedaży papierosów mentolowych
oraz z kapsułką to dobra metoda,

by nakłonić palaczy do porzucenia nałogu? – pyta socjolog, prof.
Dominika Maison z Uniwersytetu
Warszawskiego. – Z pewnością trzeba namawiać ludzi do rzucenia albo
przynajmniej ograniczenia palenia,
ale trzeba zrozumieć w jaki sposób
takie działania powinny być podejmowane. Niestety, zakazy nie zawsze
przynoszą oczekiwane rezultaty.
Federacja Konsumentów też zachęca do rzucenia palenia. Jeśli jednak jesteś palaczem, który nie jest w
stanie pozbyć się nałogu – nie wspieraj szarej strefy, bo nigdy nie będziesz
mieć pewności co ci sprzedano i jak
to wpłynie na twoje zdrowie. Poza
oczywistym faktem, że wspieranie
przemytu lub mafijnych wytwórni
jest zwyczajnie nieetyczne. Jeśli już
musisz palić, lepiej korzystaj z alternatywnych metod, ale dobrze przebadanych, takich jak e-papierosy i
podgrzewacze tytoniu.
Na stronie internetowej https://
zakazmentoli.pl można przeczytać
o sposobach na rzucenie palenia a
także poznać badania dotyczące konsumpcji papierosów w Polsce.
EB

Tygodnik Kępiński 16 kwietnia 2020

3

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 9
Maria hr. Szembekowa
Maria z Fredrów hr. Szembekowa, ukochana wnuczka Aleksandra
hr. Fredry, urodziła się w styczniu
1867 roku w dworku dziadka na
lwowskiej Chorążczyźnie jako córka Jana Aleksandra Fredry i Marii
z Mierów. Matka Marii zmarła tuż
po porodzie. Dzieci, Maria i jej brat
Andrzej, zostały oddane pod opiekę dziadków i u nich – w Beńkowej
Wiszni koło Lwowa – przyszła pisarka i polska działaczka patriotyczna
spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. W 1881 roku po ślubie z Piotrem hr. Szembekiem (uczestnikiem
powstania styczniowego) przeniosła
się do posiadłości męża do Siemianic (obecnie powiat kępiński). Przeprowadzka do Wielkopolski zbiegła
się z nasileniem antypolskiej polityki władz pruskich, toteż Maria hr.
Szembekowa od razu włączyła się w
działalność patriotyczną i oświatową,
między innymi aktywnie protestując przeciw masowemu wysiedlaniu
Polaków w latach 1885–1890 (tzw.
rugom pruskim). Marię, obdarzoną
fredrowskim zmysłem humoru i obserwacji, do pisania zachęcił mąż.
Pod jego wpływem zaczęła publikować w Łowcu Polskim. Jej debiutancki tomik Wiersze ulotne ukazał się w
1887 roku w Krakowie pod pseudonimem M. z Pleszowic. Publikowała
także w Dzienniku Polskim, Dzienniku Poznańskim i Bibliotece Warszawskiej (między innymi opowiadanie
autobiograficzne Pod czarem).
Zaangażowana w sprawy społeczne i patriotyczne wspierała
działalność Towarzystwa Czytelni
Ludowych, Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” oraz Kółek Rolniczych. W swoim majątku
prowadziła Szkołę Gospodarstwa
Domowego, nie tylko ucząc chłopów i ich dzieci, ale też kształcąc ich
w duchu polskiego patriotyzmu. Po
śmierci męża w 1896 roku Maria hr.

Szembekowa prowadziła tajną szkołę
polską dla dzieci wiejskich, w której
uczyły się także jej córki – Zofia i
Jadwiga (przyszłe pionierki wielkopolskiej etnologii i archeologii). W
1898 roku po śmierci brata, Andrzeja,
przeniosła do Siemianic część archiwum i zbiorów Fredrów. Znalazły
się tam między innymi rękopisy komedii Aleksandra hr. Fredry, afisze z
teatrów lwowskich, autografy Adama

Maria hr. Szembekowa

Mickiewicza, obrazy (między innymi Juliusza Kossaka), a także bogata
zbrojownia Szembeków ze znanym
siodłem tureckim zdobytym pod
Wiedniem przez Przecława Szembeka (obecnie siodło w muzeum na
Wawelu). Archiwum dziadka Aleksandra udostępniła historykom i badaczom literatury. W 1902 roku Maria opublikowała rozprawę o dziadku
męża, tj. generale dywizji Piotrze
hr. Szembeku, uczestniku powstania
listopadowego. Rok później wydała
zbiór nowel Na jawie i we śnie oraz
wspomnienia z dzieciństwa Dworek na Chorążczyźnie. Jednocześnie
brała udział w pracach powstałego
w 1911 roku Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach pod
Warszawą, a także łożyła fundusze
na zorganizowane w Poznaniu kuchnie dla ubogich. W 1916 roku oddała rodzinny majątek w ręce syna,
Aleksandra, a sama przeniosła się
do Wesołej pod Siemianicami, gdzie
wybudowała dworek, który odtąd był

jej rezydencją.
W listopadzie 1918 r. Maria hr.
Szembekowa przystąpiła do organizacji podziemnej Ignacego Całkosińskiego z Wieruszowa. Finansowo
wspomagała znacząco Naczelną
Radę Ludową i powstanie wielkopolskie. Znane są fakty przekazania
pokaźnej wartości daru pieniężnego
dla powstania wielkopolskiego na
ręce Ignacego Paderewskiego w poznańskim Bazarze podczas spotkania
z nim w Poznaniu.
W tym okresie opublikowała w
Poznaniu trzeci tom wierszy pt. Rozkołysany dzwon. Szczególnie obfita
była jej twórczość satyryczna zainicjowana fraszkami dziadka - Ku rozweseleniu ducha (1920 r.), a zamknięta tomem Z niewydanych wierszy i
satyr (1926 r.). W 1927 r. napisała
Niegdyś… Wspomnienia moje o Aleksandrze Fredrze.
Archiwa fredrowskie zostały
umieszczone przez wnuczkę Fredry
w latach 1920-1930 w Bibliotece
Ossolińskich we Lwowie, a część
zbiorów przekazała córce Jadwidze,
która w kwietniu 1939 roku zdeponowała je w Muzeum Narodowym w
Warszawie.
Po śmierci syna w 1928 roku Maria hr. Szembekowa prowadziła majątek ziemski w Siemianicach. Zmarła
u córki Jadwigi Szeptyckiej w Przyłbicach pod Lwowem 4 stycznia 1937
roku i została pochowana obok męża,
i syna w Siemianicach. Za swą bogatą
działalność dla Polski była odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Majątek rolny wraz z Zespołem
Pałacowo–Parkowym w Siemianicach spadkobiercom Mari hr. Szembekowej został zabrany przez władzę
komunistyczną w Polsce po II wojnie
światowej.
W maju 1990 roku Biblioteka Publiczna Kępnie, z inicjatywy mojej
jako prezesa Towarzystwa Historycz-

nego im. Szembeków, otrzymała imię
Marii z Fredrów hr. Szembekowej.
Poświęcenia biblioteki dokonał ówczesny proboszcz parafii św. Marcina
w Kępnie ksiądz prałat Zbigniew Rapior – członek i założyciel Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
(były sekretarz biskupów poznańskich) - również wielce zasłużony
dla parafii św. Marcina w Kępnie.
Na uroczystość nadania Bibliotece
Publicznej w Kępnie imienia Marii
z Fredrów hr. Szembekowej przybyli
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”
Regionu Mazowsze z Warszawy.
Jako prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, zorganizowałem w 1990 roku z okazji 160.
rocznicy powstania listopadowego
w Laskach i Siemianicach uroczystą
sesję ku pamięci rodu Szembeków.
Przybyli potomkowie rodu Szembeków, między innymi dr Elżbieta
Szeptycka Weyman, jej matka to
Jadwiga hr. Szeptycka z domu hr.
Szembekowa (wybitny etnograf, archeolog, malarka i poetka), która
wraz z mężem Leonem hr. Szeptyckim została zamordowana przez sowieckie NKWD w swoim majątku
w Przyłbicach. Na uroczystość w
Siemianicach w 1990 roku przybył
Honorowy Obywatel Warszawy i
uczestnik powstania warszawskiego,
a także obrońca pamięci Olszynki
Grochowskiej, ksiądz prałat Karłowicz, który m.in. z czasów bitwy
powstania listopadowego przypominał postać generała dywizji Piotra
hrabiego Szembeka. Obecnie pamięć
powstania listopadowego i bitwy pod
Olszynką Grochowską, w tym generała dywizji Piotra hr. Szembeka, pielęgnuje Józef Melak przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy i poseł RP Andrzej Melak. Wcześniej propagatorem pamięci bitwy pod Olszynką Grochowską
był także ich brat śp. Stefan Melak
(przewodniczący Komitetu Katyń-

skiego), który w 2010 roku zginął w
katastrofie pod Smoleńskiem razem z
prezydentem RP profesorem Lechem
Kaczyńskim i prezydentem RP na
uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim oraz innymi osobami.
W tym miejscu, należy dodać, iż
jako prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków zainicjowałem
w 1990 roku zmianę pałacu Szembeków w Siemianicach, który nosił
- z nadania przez władze po II wojnie
światowej nazwę niechlubną towarzysza J.Marchlewskiego, nie mającego żadnego pozytywnego związku
z Siemianicami - na nazwę Pałacu
imienia Szembeków. W dziele zmiany nazwy pomagał mi ówczesny rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu profesor Ryszard Ganowicz.
Wspomnieć warto jako ciekawostkę również fakt, że Maria z Fredrów hr. Szembekowa planowała założyć klasztor sióstr niepokalanek w
Mroczeniu, ale władze pruskie w czasie zaborów nie wyraziły na to zgody.
Maria z Fredrów hr. Szembekowa
była również fundatorką najstarszej
części kępińskiego szpitala.
Cieszy również fakt, że moja i towarzystwa działalność przywracania
pamięci zasłużonych przedstawicieli
rodu Szembeków z Siemianic (w tym
Marii hr. Szembekowej), przynosi
pozytywne efekty. W 2019 roku po
długich latach starań nadano Szkole
Podstawowej w Siemianicach imię
Szembeków z Siemianic. Wierzę, że
społeczność szkolna swoimi działaniami przywróci pamięć o rodzie
Szembeków z Siemianic, rodzie, którego przedstawiciele z takim zaangażowaniem pracowali z okolicznym
społeczeństwem polskim w czasach
między innymi powstania wielkopolskiego, po to, aby Ziemia Kępińska
stała się częścią wolnej i suwerennej
Polski.
Władysław Ryszard Szeląg

Starostwo Powiatowe w Kępnie przekazało ponad 800.000 złotych na wsparcie szpitala w Kępnie

800 tysięcy złotych i 3 tysiące maseczek dla szpitala
Otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Kępnie transzę wysokości 750.000 zł, zgodnie z umową z
19 lutego, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie przeznaczy na zakup nowego
sprzętu medycznego i wyposażenia
oraz modernizacji obiektów szpitalnych. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, na wniosek dyrekcji
kępińskiego szpitala, Zarząd Powiatu Kępińskiego wyraził zgodę, aby
pieniądze w części wykorzystać na
zabezpieczenie kępińskiego szpitala
na wypadek wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego spowodowanego
koronawirusem. Zabezpieczenie to
obejmuje zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia szpitalnego, np. dodatkowych respiratorów czy łóżek
medycznych.
Ponadto Zarząd Powiatu Kępiń-
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skiego upoważnił dyrekcję szpitala
do decyzji o zakresie planowanych
zakupów i ich skali. Warto również
przypomnieć, ze Powiat Kępiński
stara się wspierać zabezpieczenie
szpitala w środki ochrony bezpośredniej, np. w postaci maseczek niemedycznych, które wydawane są przy
wejściu do obiektu wszystkim osobom korzystającym z usług szpitala.
- Powiat Kępiński zakupił też na potrzeby zabezpieczenia pracowników
szpitala półmaski ochronne typu
FFP2 (2.000 sztuk) oraz półmaski
ochronne typu FFP3 (1.000 sztuk)
o wartości 58.110 zł – informuje starosta Robert Kieruzal. - Obecnie
oczekujemy na dostawę zamówienia.
Powiat Kępiński stara się również
na bieżąco wspierać w odpowiedzi
na zgłaszane zapotrzebowanie Komendę Powiatową Policji, Komen-

dę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie, Dom Pomocy
Społecznej w Rzetni, jak też inne
jednostki powiatowe, w niezbędne
maseczki ochronne i środki do dezynfekcji – dodaje.
Działania te wynikają z potrzeby
zabezpieczenia pracowników tych
jednostek, jak również osób korzystających z ich usług, przed ryzykiem
związanym z epidemią koronawirusa.
Wartym podkreślenia jest fakt,
że w konfrontacji z koronawirusem
potrafimy współdziałać, a pomoc okazują podmioty gospodarcze, jednostki
samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. - Wszystkich nas
łączy wspólny cel, jakim jest zdrowie i
życie mieszkańców naszego regionu –
podsumowuje włodarz powiatu.
Starostwo Powiatowe w Kępnie
planuje także przeprowadzić dezyn-
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Powiat Kępiński zakupił dla szpitala
półmaski ochronne typu FFP2 i FFP3

fekcję wszystkich podległych sobie
placówek oświatowych przed powrotem młodzieży szkolnej do zajęć w
szkołach. - Nikt nie przebywa aktualnie w tych pomieszczeniach, ale roz-

ważamy taką możliwość, aby przed
przyjściem do szkoły w taki sposób
zabezpieczyć młodzież – podkreśla
R. Kieruzal.
Oprac. KR
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W czasie modernizacji ulic na Osiedlu Przemysława drogowcy natrafili na zakopane pod
cienką warstwą ziemi macewy z kępińskiego cmentarza żydowskiego

Znaleziono macewy
na Osiedlu Przemysława

Od listopada ur. trwają prace ziemią. Wyciągaliśmy je pojedynczo
związane z modernizacją ulic, m.in.: z zachowaniem wszelkich zaleceń
Nowowiejskiego, Chopina, Moniusz- związanych z takim znaleziskiem na
ki, Paderewskiego, Szymanowskiego budowie – stwierdza L. Frąszczak.
na Osiedlu Przemysława. Inwestor - O znalezionych do tej pory około
„Wodociągi Kępińskie” zlecił ostrow- 30 fragmentach większych macew
skiej firmie „Indkadro” wymianę kierownik budowy poinformował
starej sieci wodno-kanalizacyjnej
i założenie nawierzchni asfaltowej
wraz z budową chodników. Ponad
dwa tygodnie temu w czasie prac
drogowych robotnicy na ul. Nowowiejskiego natrafili na ułożone w
ziemi macewy z tutejszego cmentarza żydowskiego na Grzybowie.
Były one użyte przez Niemców w
czasie okupacji Kępna jako materiał
budowlany. O zaistniałej sytuacji
anonimowo poinformował nas w
liście „Kępnian”. List bez ingerencji
w treść publikujemy obok. Dziękuję
za spostrzegawczość i czujność.
Nadzorujący roboty drogowe
kierownik budowy Leszek Frąszczak potwierdza, że pracownicy
w czasie ściągania nawierzchni
wyciągnęli nagrobki żydowskie. Potłuczone na kawałki nagrobki L. Frąszczak deklaruje, że wszystkie znalezione
był płasko ułożone 20-30 cm pod macewy będą przekazane inwestorowi budowy

inwestora czyli spółkę komunalną
„Wodociągi Kępińskie”. - Wie też o
naszym znalezisku nadzorujący prace archeolog – dodaje L. Frąszczak.
Niestety, na budowie nie było jeszcze
archeologa, czyli jego zainteresowanie znalezionymi macewami jest znikome. Nadzorujący prace drogowe
nie wie, co dalej stanie się ze złożonymi na placu kawałkami nagrobków. - Decyzja w tej kwestii należy
do „Wodociągów”, czyli inwestora
- informuje L. Frąszczak.
Prezes spółki miejskiej „Wodociągi Kępińskie” Marek Misała potwierdza znalezienie „kawałków”
nagrobków żydowskich. - Wiem,
po rozmowach z mieszkańcem tego
osiedla, że jeszcze na ul. Chopina
i Moniuszki mogą pojawić się nagrobki z napisami hebrajskimi.
Pracownicy firmy „Inkadro” zostali poinformowani i uczuleni, aby
każde tego typu znalezisko gromadzili na wyznaczonym miejscu - zaznacza prezes. Potłuczone nagrobki
zostały znalezione przy ścieku obok
obsuniętego krawężnika. Jednak
obszar budowy nie został objęty

Gmina Kępno odstępuje od naliczania odsetek za zwłokę z tytułu rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących
dochód

Gmina Kępno odstąpiła
od naliczania odsetek za zwłokę

7 kwietnia br. w trybie zdalnym
odbyła się nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej w Kępnie. Podczas niej radni podjęli decyzję w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, czyli o
odstąpieniu od naliczania odsetek za
zwłokę z tytułu rozłożenia na raty
lub odroczenia terminu płatności poByła to pierwsza sesja, która
odbywała się w trybie zdalnym

datków oraz zaległości podatkowych
stanowiących dochód. - Zaproponowane w uchwale odstąpienie od
naliczania opłaty prolongacyjnej z
tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków
oraz zaległości podatkowych, w decyzji wydanej na podstawie wniosku

złożonego począwszy od 1 kwietnia
2020 roku, ma na celu pomoc podatnikom, w tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rozwiązania te będą miały pozytywny
wpływ na ich sytuację ekonomiczną
i przyczynią się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców –
czytamy w uzasadnieniu. - Czekamy
na wejście uchwały w życie, zostanie
ona zaopiniowana przez Regionalną
Izbę Obrachunkową oraz wojewodę
wielkopolskiego – mówi burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.
Dokładne instrukcje, jak będzie
można skorzystać z tej formy pomocy, zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie.
KR

listy, listy, listy…
Nie wiedząc gdzie napisać, piszę do „Tygodnika Kępińskiego” z
prośbą, by wyjaśnić sprawę, gdzie są wywożone nagrobki z ulic Chopina, Nowowiejskiego, Moniuszki i Szymanowskiego. Jeszcze przed
rozpoczęciem prac ludzie stąd mówili, że ulice te, jak powstawały to
wyłożono nagrobkami z cmentarza żydowskiego. Dlatego też, jak zaczęto wykopy, zacząłem obserwować i na początku nic nie znalazłem.
Ostatnio jednak znalazłem kawałek nagrobka z napisem po niemiecku.
Chciałbym wiedzieć, gdzie są one wywożone. Mam nadzieję, że nie są
z powrotem zakopywane, bo ich miejsce jest na cmentarzu żydowskim
albo obok synagogi. Listem tym chcę zapytać zarządcę robót, co się
dzieje z nagrobkami, a wiem , że ich dużo jest, bo sąsiedzi też widzieli. W
dzisiejszych czasach tak się nie powinno dróg robić.
Kępnianin
(pisownia oryginalna)
nadzorem archeologicznym. - Jest to
teren, który zgodnie z planem zagospodarowania nie musi być objęty
nadzorem archeologicznym. Jednak
poinformowaliśmy już konserwatora
zabytków w Kaliszu o znalezionych
tam fragmentach nagrobków. Po
świętach ma przyjechać archeolog i
zobaczyć, co zostało znalezione – informuje M. Misała. - Kamienie gromadzimy w jednym miejscu i po wizycie archeologa, on zdecyduje, co z
nimi zrobić i gdzie będą składowane
– dodaje prezes „Wodociągów”.
Burmistrz został poinformowany
o wykopanych nagrobkach. - Jak dotąd w rejonie skrzyżowania ul. No-

Przemysława (o budowie osiedla niebawem cykl artykułów autorstwa naukowców z Wrocławia) wykorzystał
do utwardzenia nawierzchni również
nagrobki z żydowskiego cmentarza
przy ul. Wrocławskiej. Cenniejsze
macewy z marmuru czy „kolorowych” granitów wywożono w głąb
Niemiec. Wspomnieć tu trzeba, że na
cmentarzu było ponad 2000 nagrobków. Jeszcze po wojnie do kępińskiej
tajemnicy poliszynela należało, że
przy budowie dróg na Osiedlu Przemysława pracowali tutejsi robotnicy,
którzy po cichu mówili: „nie tylko
na drodze układano nagrobki, ale
również wykorzystano je do budowy

Fragment jednego z znalezionych
nagrobków żydowskich

wowiejskiego z ul. Szymanowskiego
znalezionych zostało kilkanaście
niewielkich fragmentów kamiennych, które są prawdopodobnie nagrobkami z cmentarza żydowskiego.
Wykonawca robót został poinstruowany, aby wszystkie znalezione
kawałki ułożyć na palecie i zabezpieczyć folią – stwierdza Krzysztof Godek wiceburmistrz. - Po zakończeniu robót kawałki macew
zostaną tymczasowo zdeponowane
przy budynku synagogi razem z macewami które zostały znalezione w
trakcie przebudowy płyty Rynku –
podsumowuje.
Wiadomo było starym kympniokom, o czym pisałem również w
książce „Kępińscy Żydzi”, że okupant
niemiecki, budując drogi na Osiedlu

fundamentów niektórych domów na
osiedlu”. Inną sprawą jest, że boom
budowlany na tym osiedlu to lata 60. i
70. gdzie pobudowano większość domów z podciągnięciem do nich sieci
wodno-kanalizacyjnej i już wtedy na
pewno wykopywano nagrobki. Jednak kto by się wówczas w „głębokiej
komunie” tym przejmował. Wszak w
tym czasie obowiązywał trend, aby
„wyrzucić” Żydów z Polski, hasła w
rodzaju „Żydzi do Dajana” lub „Syjoniści do Syjamu” (sic), było na porządku dziennym.
A to nie koniec, z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że
gdy rozpoczną się prace drogowe na
ul. Chopina, Moniuszki i Szymanowskiego pojawią się tam również kępińskie macewy.
Mirosław Łapa

Kierownik budowy starannie
układa znalezione części macew
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Informacje

policja
Burmistrz Piotr Psikus przekazał Komendzie Powiatowej
Policji w Kępnie środki ochrony osobistej

Środki ochrony
dla kępińskich policjantów
7 kwietnia br. burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus przekazał
Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie środki ochrony osobistej, które mają
zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom podczas wykonywanych obowiązków: 10 kartonów rękawic nitrylowych, 40 kombinezonów, 3 kartony
maseczek z włóknami węglowymi oraz
płyn do dezynfekcji samochodów. Bardzo chciałem wesprzeć funkcjonariuszy KPP Kępno w ich działaniach
na rzecz naszego bezpieczeństwa. Są
na pierwszej linii, mają kontakt z wieloma osobami. Dziękuję za ich służbę
i zaangażowanie. Za pośrednictwem
pana komendanta składam życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności, je-

steśmy z wami! – podkreślił włodarz
gminy.
- Dziękuję za wsparcie dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią
służbę na terenie powiatu. Cieszy mnie
wielkie zrozumienie z państwa strony
i starania, by policjanci czuli się bardziej komfortowo i pewnie, wykonując
swoje obowiązki służbowe – powiedział komendant powiatowy policji w
Kępnie podinsp. Mirosław Józefiak.
W przekazaniu środków uczestniczyła poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, która
gratulowała burmistrzowi inicjatywy,
a komendantowi podziękowała za to, że
policjanci w tak trudnych warunkach
realizują swoje zadania.
Oprac. KR

Urządzenie do ozonowania
już pracuje
6 kwietnia br. Zarząd Terenowy
NSZZ Policjantów przy Komendzie
Powiatowej Policji w Kępnie, przy
wsparciu finansowym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woje-

Urządzenie przekazano
na ręce komendanta

wództwa wielkopolskiego, pozyskał
oraz przekazał na ręce kępińskiego
komendanta podinsp. Mirosława
Józefiaka urządzenie do ozonowania pojazdów i pomieszczeń. - Bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz
pracowników Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie jest priorytetowym

zagadnieniem w czasie epidemii –
podkreślił komendant.
Ozonator, nazywany również
generatorem ozonu, to urządzenie
służące do wytwarzania ozonu. W
urządzeniu, w wyniku
wyładowań niezupełnych
wywołanych odpowiednio dużą różnicą potencjałów, następuje synteza
ozonu (alotropowa odmiana tlenu). Ozonator
jest niezwykle przydatny
do oczyszczania i odświeżania powietrza w
pomieszczeniach. Ozon
jest wykorzystywany do
dezynfekcji wody pitnej, skutecznego
oczyszczania pomieszczeń, a także
pojazdów (głównie do odświeżania
klimatyzacji samochodowych). Ozon
ma silne właściwości – wchodzi w reakcje i niszczy wszelkie mikroorganizmy, grzyby, bakterie i wirusy.
Oprac. KR

O Grzegorzu Parzybócie i jego pasji do karate Kyokushin opowiada jego przyjaciel,
Krzysztof Kocan

Karate Kyokushin mną zawładnęło

Grzegorz Parzybót gdzieś usłyszał, że dwaj starsi koledzy z osiedla,
ucząc się w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, uprawiali karate. Sam zaczął ćwiczyć z materiałów, takich jak zagraniczne artykuły,
książki czy czasopisma. Pierwsze
kroki w karate Kyokushin zaczął stawiać w 1984 roku pod okiem senpai
(japoński zwrot grzecznościowy,
używany w odniesieniu do osoby
relatywnie starszej wiekiem, o większym stażu lub posiadającej wyższy
stopień szkoleniowy, np. w sporcie)
Roberta Mizery z Kępna.
Gdy wspomniani koledzy przenieśli się z powrotem do Kępna,
zaczęli uczęszczać do liceum, w
którym uczył się również Grzegorz.
Obaj mieli wówczas zielone pasy i
dla całego miasta stali się bohaterami
sztuk walki. Pokazywali oni Grzegorzowi techniki karate Kyokushin, co
niezwykle go urzekło i zaciekawiło.
Wkrótce otworzyli też sekcję karate.
Grzegorz za ich namową zaczął trenować Kyokushin, a to, jak stał się ich
pierwszym uchideshi (uczeń mieszkający i uczący się w domu swojego
mistrza; japońskie słowo uchideshi
oznacza ucznia, czeladnika w tradycyjnym systemie kształcenia w
rzemiośle, sztukach pięknych i sztukach walki), wspomina z uśmiechem
do dziś. Pierwsze treningi były dla
Grześka szokiem. Rozgrzewka trwała 1,5 godziny i była niezwykle wyczerpująca – dla wielu było to nie do
przejścia. - Pamiętam, jak na początku było kilkaset osób, a po miesiącu
pozostało zaledwie kilkadziesiąt, ludzie się wykruszali. Był to rygor jak
w wojsku – kary, dyscyplina – wspo-

mina Grzegorz. - W tamtych czasach
przeciętnemu „Kowalskiemu” karate kojarzyło się z brutalnością. Jednak to błędne myślenie – karate nie
jest i nigdy nie było sztuką agresji:
Karate ni sente nashi („Karate nigdy
nie atakuje pierwsze”) – dodaje.
W tym okresie mama Grzesia
była przeciwko uprawianiu przez niego karate. Związane było to z jego
problemami zdrowotnymi, z który-

treningu w „Dojo”, ćwiczył sam,
wylewając siódme poty. Z czasem
Grześ zauważył, że uprawianie karate pomaga mu również w nauce – w
trzeciej klasie liceum zdobył srebrną
tarczę wzorowego ucznia.
Grzegorz nadal związany jest z
karate Kyokushin. Prowadzi treningi w Kępnie wraz z Grzegorzem
Leksem, który w czasach słabości
dawał mu wiarę, że może być lepiej i

Grzegorz za namową kolegów
zaczął trenować karate Kyokushin

mi boryka się do dziś, jednak nigdy
się nie poddaje i z zapałem ćwiczy
dalej – obecnie w Kępińskim Klubie
Kyokushin Karate „IKO Nakamura”.
- Mama nie wiedziała, że uprawiam
karate, była przeciwko trenowaniu
przez syna tej ekstremalnej sztuki
walki. Dlatego chowałem kimono w
piwnicy – opowiada.
W latach 1986-1987 Grzegorz
ćwiczył jak szalony – rano przed
szkołą, a kiedy po południu nie miał

Grzegorz nadal trenuje karate w
kępińskim klubie „IKO Nakamura”

ponownie, po długiej przerwie, wciągnął go w wir karate, a który prowadzi Kępiński Klub Kyokushin Karate
„IKO Nakamura”. W maju 2019 roku
w Zakopanem, pod okiem shihana
(japońskie słowo oznaczające: 1. instruktora, nauczyciela, trenera; 2.
tytuł honorowy nauczyciela modelowego lub „nauczyciela wyznaczającego standardy”, przyznawany certyfikatem licencyjnym w japońskich
sztukach walki instruktorom poziomu mistrzowskiego) Włodka Weselskiego 5 dan (stopnie mistrzowskie
w karate) i Shihana Zbyszka Golińskiego 5 dan, zdał na 2 kyū (stopnie
uczniowskie w karate) i brązowy pas.
Grzegorz, zakładając brązowy
pas, potrafi kontrolować swoje emocje, ma w sobie odwagę, żelazna wolę
i posiada wiarę w piękno nieznanego, które jest przed nim. Nieustannie
też spogląda wstecz, przyglądając
się etapom własnego rozwoju. Dzięki otwartości umysłu, posiadając
brązowy pas w „IKO Nakamura”,
Grzegorz nadal respektuje siłę swoją
i innych adeptów Kyokushin „IKO
Nakamura”.
Krzysztof Kocan

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
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04

44 (176%)
26 (105%)
62 (250%)
16 (64%)
12 (48%)
30 (120%)
64 (258%)

74 (148%)
44 (88%)
104 (208%)
27 (54%)
21 (42%)
49 (98%)
107 (214%)

Umiarkowana
Dobra
Bywało lepiej
Dobra
Dobra
Dobra
Bywało lepiej

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04

41 (164%)
23 (93%)
47 (188%)
29 (117%)
8 (32%)
10 (40%)
23 (93%)

68 (136%)
39 (78%)
79 (158%)
48 (96%)
13 (26%)
19 (38%)
39 (78%)

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

baranów (ul. Ogrodowa 2)
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Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Dobra
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Dobra

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04

62 (250%)
35 (142%)
67 (270%)
15 (60%)
9 (36%)
28 (113%)
23 (93%)

104 (208%)
59 (118%)
112 (224%)
25 (50%)
16 (32%)
46 (92%)
39 (78%)

Bywało lepiej
Umiarkowana
Bywało lepiej
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Dobra

Raport będziemy publikować co tydzień.

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

Historia

informacje

Akcja „Góra grosza” i zbiórka dla Wojtusia Howisa w Szkole Podstawowej w Świbie

Spółka „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu przekazała na potrzeby kępińskiego
szpitala 10 tysięcy złotych. Do tej sumy Gmina Kępno dołoży kolejne 20 tysięcy złotych

Uczniowie i nauczyciele 30 tysięcy złotych dla szpitala
charytatywnie
Społeczność Szkoły Podstawowej
w Świbie już tradycyjnie przyłączyła
się do akcji „Góra grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz
dom”, a koordynowanej w szkole przez
Samorząd Uczniowski. Uczniowie i
nauczyciele chętnie gromadzili „grosiaczki” w przygotowanych słoikach.
Członkowie społeczności szkolnej jak
zawsze pokazali, że mają wielkie serce
i można liczyć na ich zaangażowanie,
zarówno w zbiórkę, jak i liczenie zebranych groszy.
W tym roku w Świbie zebrano
350 zł w nominałach od 1 grosza.
Monet jednogroszowych było 3248,
dwugroszówek – 1977, pięciogroszówek – 1608, dziesięciogroszówek
– 555, dwudziestogroszówek – 278, a
pięćdziesięciogroszówek – 37. Wartość pozostałych nominałów to 68 zł.
Najwięcej zebrali uczniowie klasy VII, następnie klasy IV i V oraz

oddziały przedszkolne. Ogółem w
zbiórce zebrano 7734 monety i dwa
banknoty, a spakowane paczki razem
ważyły ponad 14 kilogramów.
Celem akcji „Góra grosza” jest
jak zawsze wsparcie dzieci przebywających w Domach Dziecka i
rodzinach zastępczych. Uczniowie
szkoły w Świbie zawsze są otwarci
na pomoc innym, za co należą im się
wielkie brawa.
Z kolei 6 i 9 marca br. w Szkole
Podstawowej w Świbie odbywała
się akcja zbiórki pieniędzy, mająca
na celu pomóc w odzyskaniu zdrowia Wojtusiowi Howisowi choremu
na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
Łącznie (z 2 puszek) uzbierano kwotę
1280,60 zł, którą przekazano już na
konto fundacji.
Za każdy dar serca należą się serdeczne podziękowania. Pamiętajmy –
dobro wraca!
Oprac. KR

Powiat Kępiński złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie w ramach programu „Sportowa Polska”

Wniosek na przebudowę
boiska złożony
2 kwietnia br. Powiat Kępiński, w
odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Sportu nabór w ramach
programu „Sportowa Polska”, złożył
wniosek o dofinansowanie. Zakres
inwestycji objętej wnioskiem dotyczy
przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Kępnie. - Obecna sytuacja w kraju i w
regionie nie zwalnia nas z obowiązku
realizacji zadań, do których jesteśmy
zobligowani. Funkcjonowanie i dostępność do urzędu jest ograniczona,
ale nikt nie zwolnił nas z pracy dla
naszych mieszkańców – efektywnej
i skutecznej pracy. Mam nadzieję, że
w przyszłości młodzież szkolna będzie
cieszyć się z nowego obiektu – mówi
starosta kępiński Robert Kieruzal.
Zadanie inwestycyjne ujęte we
wniosku o dofinansowanie zakłada przebudowę istniejącego boiska
sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. W
efekcie realizacji zadania powstanie
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie

kamiennej wraz z ogrodzeniem, wyposażeniem sportowym o wymiarach
brutto 22,3 x 43,3 m z trwałym wyróżnieniem kolorystycznym linii do
piłki ręcznej (20,0x40,0 m), siatkówki
(9,0x18,0 m) oraz tenisa ziemnego
(10,97x23,77 m). Ponadto powstanie
skocznia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Dopełnieniem
przebudowy obiektu będzie renowacja istniejącego boiska do tenisa
ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach 10,97x23,77 m (powierzchnia boiska 162,00 m2) wraz z
pozostałym terenem o nawierzchni z
mączki ceglanej. Ponadto utwardzony zostanie teren stanowiący komunikację pieszą.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem
o dofinansowanie, realizacja zadania
miałaby mieć miejsce w drugiej połowie tego roku. Ogólna wartość kosztorysowa zadania to 540.969,35 zł, z czego
wnioskowana dotacja to 178.519,00
zł. Pozostałą część stanowi udział
środków własnych.
Oprac. KR

Dzięki wspólnej inicjatywie
burmistrza miasta i gminy Kępno
Piotra Psikusa oraz prezesa Spółki
„Oświetlenie uliczne i drogowe” w
Kaliszu Macieja Witczaka, w której Gmina Kępno jest trzecim co do
wielkości udziałowcem, spółka ta
przekazała na potrzeby kępińskiego
szpitala 10 tysięcy złotych. Do tej
sumy Gmina Kępno dołoży kolejne
20 tysięcy złotych.
Burmistrz, opierając się na przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), tworzy
w budżecie Gminy Kępno specjalny
fundusz, z którego dysponowane są
pieniądze na walkę z epidemią. - Rezygnacje z wielu programów, inicjatyw, inwestycji i imprez podyktowane
są bardzo trudną sytuacją finansów
samorządowych oraz koniecznością
zmagania się z epidemią wszystkimi
możliwymi siłami – wyjaśnił włodarz
gminy. - Do samorządu kępińskiego dotrze również sprzęt dla ratowników medycznych, którzy zgłosili
zapotrzebowanie. Postanowiliśmy
przekazać im również specjalistyczne kombinezony, maski itp. – dodał.
Dyrektor kępińskiego szpitala Beata Andrzejewska z radością

przyjęła informację o dotacji, ponieważ środki te przyczynią się do poprawy sytuacji szpitala, ratowników i
pacjentów.
Swoją aprobatę dla przedsięwzięcia wyraziła również poseł do
Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska. - Dziękuję za
wsparcie szpitala, bo to tak naprawdę pomoc dla nas wszystkich. Dzisiaj nikt z nas nie wie, kiedy może
potrzebować opieki medycznej. Dla
dyrekcji szpitala w Kępnie należą
się wyrazy wdzięczności, bo to właśnie tutaj powstała pierwsza grupa
pobierająca wymazy na obecność
koronawirusa – przyznała.
Oprac. KR

kurier baranowa
kwiecień 2020, nr 14 (1159)
XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Baranów

Umorzą i odroczą podatki wielu przedsiębiorcom
7 kwietnia br. odbyła się XVII my także możemy więcej inwestycji 9.450 zł na dofinansowanie realizacji
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ba- przeprowadzić. Jeżeli oni będą mieć programu usuwania azbestu i wyroranów. Podczas obrad podjęto uchwa- źle, to gmina także nie będzie miała bów zawierających azbest na terenie
ły w sprawie zwolnienia i odroczenia środków. Trzeba ich wspierać także gminy. Jest to program realizowapłatności podatku od nieruchomości od strony samorządu, bo te tarcze ny od lat wspólnie z Powiatem Kęrządowe są kiepskie w stosunku do pińskim, dzięki czemu mieszkańcy
z powodu COVID-19.
Przedsiębiorcy, u których płyn- firm, które trzeba ratować – podsu- mogą usunąć wyroby azbestowe ze
swoich posesji za darmo.
ność finansowa uległa pogorszeniu mowała.
Jako pogorszenie płynności
Rajcy podjęli też uchwałę w
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z finansowej, o której mowa w pro- sprawie zwolnienia z części opłat za
powodu COVID-19, zwolnieni zosta- jekcie uchwały, rozumie się spadek gospodarowanie odpadami komuli na okres 3 miesięcy z podatku
od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej. - Zwolnienie z
podatku od nieruchomości na 3
miesiące będzie wówczas, jeżeli
przedsiębiorca zanotuje niższe
obroty – co najmniej o 30%,
przez dwa kolejne miesiące. W
przypadku niższego spadku – co
najmniej o 10%, podatki zostaną
odroczone – wyjaśniła wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. - Trzeba pomóc Przedsiębiorca będą zwolniony z podatku od nieruchomości na 3 miesiące,
przedsiębiorcom, chociaż wiem, jeżeli zanotuje niższe obroty – co najmniej o 30%, przez dwa miesiące
że to jest kropla w morzu tego,
czego im potrzeba. Niech każdy
samorząd wykaże taką pomoc swoim sprzedaży towarów lub usług w uję- nalnymi właścicieli nieruchomości
firmom, żebyśmy w tym regionie nie ciu ilościowym lub wartościowym, wyposażonych w kompostowniki
mieli bezrobocia, gdy ta pandemia obliczony jako stosunek łącznych przydomowe i tam składujących biosię skończy – dodała. Jak podkre- obrotów w ciągu dowolnie wskaza- odpady. Ulga wynosi 1 zł od mieszśliła wójt, jeśli samorządy pomogą nych 2 kolejnych miesięcy kalenda- kańca miesięcznie. Na terenie gminy Baranów stawka miesięczna za
przedsiębiorcom, sytuacja w regio- rzowych po 1 stycznia 2020 r.
Podczas sesji radni zdecydowali gospodarowanie odpadami wynosi
nie szybciej unormuje się, co będzie
miało także wpływ na budżet Gmi- także o zmianach w budżecie Gminy 16 zł od mieszkańca w przypadku
ny. - Jeżeli mamy przedsiębiorców, na 2020 r. i Wieloletniej Prognozie odpadów segregowanych oraz 64 zł
którzy płacą podatki, zatrudniają Finansowej Gminy Baranów na lata od mieszkańca za odpady niesegreOprac. KR
mieszkańców, to wiemy, że później 2020-2026, a także o przeznaczeniu gowane. 		
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Piłka nożna >>> Przed niespełna dwoma tygodniami
FIFA ogłosiła bardzo ważne decyzje, także dla rozgrywek
wszystkich szczebli w naszym kraju. Dotyczą one kwestii
dokończenia sezonu 2019/2020 i wydłużenia okresu transferowego

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

Tarcza

Antykryzysowa
a dofinansowania

Trzy scenariusze
wynagrodzeń
dokończenie sezonu
Przed niespełna dwoma tygodniami odbyła się 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.
Przypomnijmy, że 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 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.

Scenariusz 1

Pierwszy
scenariusz
wynika
wprost z uchwały przyjętej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Mówi ona,
że sezon może zostać zakończony w
dowolnym momencie, a dotychczasowe
wyniki będą ostatecznymi. Może być
tak, że uda się dograć sezon do końca
(maksymalnie do 30 czerwca), może
być i tak, że zakończony zostanie na
podstawie aktualnych tabel. Jednak to
rozwiązanie ma dwie ogromne wady.
W przypadku dogrywania sezonu może
się okazać, że mecze trzeba będzie rozgrywać co trzy, a może nawet dwa dni
(w zależności od tego, ile będzie czasu
na dokończenie sezonu). Dla piłkarzy
z niższych lig, niemal w stu procentach łączących sport z pracą czy nauką,
może okazać się to zbyt dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, jeżeli sezonu nie
uda się dograć, o spadkach i awansach
będą decydować aktualne tabele. Takie
rozwiązanie nie będzie jednak sprawiedliwe, bowiem zespoły nie będą miały
szans na zaprezentowanie się na boisku
w pełnym wymiarze całego sezonu.
Tego jednak nikt sobie nie wyobraża.
W rozgrywkach niemal wszystkich
szczebli w naszym województwie sytuacja związana z walką o utrzymanie
jest bardzo wyrównana. Wystarczy jedna, dwie kolejki, które mogą wywrócić
wszystko do góry nogami.

Scenariusz 2

Drugi scenariusz zakłada zmianę
zasady uchwalonej przez Polski Zwią-
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zek Piłki Nożnej dotyczącej rozegrania lig do 30 czerwca. Według tego
scenariusza skrócona mogłaby być
przerwa letnia, a część sezonu mogłaby zostać dograna w okresie wakacyjnym, na przykład na początku
lipca. Takiego rozwiązania nie odrzuca prezes Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej, Paweł Wojtala. – Jeżeli
da się grać na przykład do 15 lipca i
pozwoli nam to zakończyć rozgrywki
to znajdziemy rozwiązanie. Dopuszczam tę myśl, że moglibyśmy pograć
trochę dłużej w lipcu – mówił sternik
wielkopolskiego futbolu. Jednocześnie jednak tę decyzję musi podjąć
Polski Związek Piłki Nożnej, który
na ten moment narzucił obligatoryjny termin 30 czerwca na zakończenie
rozgrywek. Jeżeli związek ogólnopolski wycofałby się z tego terminu,
wojewódzkie związki miałyby szansę
przedłużyć granie do lipca.

Scenariusz 3

Ostatni scenariusz to pomysł zaproponowany przez Andrzeja Padewskiego, prezesa Dolnośląskiego Związku
Piłki Nożnej. Mówi on o podziale każdej z niższych lig na grupę mistrzowską
i spadkową. W przypadku wznowienia
sezonu każdy szczebel nie dogrywałby
do końca całej rundy wiosennej, ale rywalizował jedynie z zespołami ze swojej grupy.
W przypadku niemożności dogrania całego sezonu w normalny sposób
wydaje się być to najbardziej optymalne
rozwiązanie. Z jednej strony zmniejszyłaby się liczba spotkań do rozegrania
dla drużyn, co jest niezmiernie ważne
w przypadku małej liczby dostępnych
terminów. Z drugiej strony rywalizacja rozstrzygnęłaby się na boisku, a nie
przy stolikach czy za pomocą regulaminów. – Przyjdzie taki moment, że wszyscy prezesi wojewódzkich związków
będą mogli odbyć spotkanie. Będziemy
musieli znaleźć rozwiązanie dla całej
Polski. Myślę, że te rozwiązania pójdą
od samej góry a więc od UEFA, PZPN.
Nikogo nie będziemy chcieli skrzywdzić. Też jestem za rozwiązaniem jak
najbardziej sportowym. Jeżeli nie uda
się nam rozegrać pełnej rundy wiosennej, zagrajmy chociaż część – powiedział Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
BAS

w klubach

Wśród uchwalonych przez rząd przepisów, mających złagodzić skutki kryzysu gospodarczego powstałego wskutek pandemii koronawirusa, znalazły się zapisy mogące mieć istotne znaczenie dla
klubów piłkarskich. W dzisiejszym numerze przedstawiamy zmiany związane z możliwością dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych w różnych formach pracowników klubów.
Punktem odniesienia do zmian
dotyczących dotacji w Tarczy Antykryzysowej są zapisy umieszczone
w artykule 15 zze wprowadzonej w
życie 31 marca ustawy. Dotyczy on
do dofinansowania wynagrodzeń
osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego. Na wstępie należy zaznaczyć, że przepis posługuje się
zwrotem „może”, co sugeruje, że
przedmiotowe wsparcie nie jest obligatoryjne. Można je uzyskać w
przypadku ogłoszenia naboru przez
właściwy ze względu na siedzibę klubu Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek
należy złożyć w terminie 14 dni od
ogłoszenia naboru, stąd niezwykle
istotne jest, by śledzić informacje na
stronie internetowej danego urzędu.
Kto może zwrócić się
o pomoc?
O pomoc mogą zwrócić się organizacje pozarządowe, czyli w przypadku Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia lub
fundacji, a także spółki z o.o. non-profit albo spółka akcyjna non profit.
Spadek musi dotyczyć przychodów z
działalności statutowej według zasad
i wielkości procentowych określonych w przepisie. Dopłaty przewidziane są do wynagrodzeń dla pracowników oraz zleceniobiorców.
Zdaniem związkowego praw-

nika, Pawła Sliwowskiego, stowarzyszenie lub fundacja prowadzące
równie działalność gospodarczą pozostaje tak zwaną organizacją pozarządową, ale na potrzeby tego przepisu musi brać pod uwagę przychody
z działalności statutowej a nie gospodarczej (na podstawie art. 10 ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie NGOs są
zobowiązane wyodrębniać księgowo
przychody z działalności pożytku
publicznego oraz gospodarczej). W
zamian za dofinansowanie kluby
będą zobowiązane do utrzymania w
zatrudnieniu pracowników objętych
umową, przez okres dofinansowania
oraz okres równy temu okresowi, po
zakończeniu dofinansowania. Maksymalny okres dofinansowania to 3
miesiące. W razie wątpliwości należy
kontaktować się z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy. Bardzo ważne jest zastrzeżenie, że klub nie może
otrzymać dofinansowania w części,
w której te same koszty zostały albo
zostaną sfinansowane z innych środków publicznych na przykład dotacji.
Propozycje zmian
W procedowanym aktualnie
projekcie tak zwanej Tarczy Antykryzysowej 2.0, jest między innymi
propozycja zmiany art. 15g poprzez
rozszerzenie regulacji tam zawartych także na NGO-sy (organizacje
pozarządowe). Z planowanego rozwiązania będą mogły skorzystać je-

dynie NGO-sy będące także przedsiębiorcami (prowadzący działalność
gospodarczą), bo przepis stanowi
o spadku obrotów gospodarczych.
Powyższe rozwiązanie dotyczy jednak świadczeń na dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo
obniżonym wymiarem czasu pracy,
w następstwie wystąpienia koronawirusa. Ponadto zgodnie z art. 31zo
ustawy płatnik składek, który na
dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił
do ubezpieczeń społecznych mniej
niż 10 ubezpieczonych może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie
z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, należnych
za okres od dnia 1 marca 2020 roku
do dnia 31 maja 2020 roku. Zachęcamy również do weryfikowania lokalnych inicjatyw jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie pomocy
podmiotom, które zostały dotknięte
skutkami finansowymi pandemii. W
razie ich braku, postuluje się, aby kluby sportowe składały takie wnioski
(na przykład zwolnienia lub obniżenia czynszu) do lokalnych włodarzy
z własnej inicjatywy.
/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
Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
Zapraszamy do czytania i komentowania!
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Z kart historii / Polonia Kępno – LZS Jankowy 1968 – 0:2
Pojedynki Polonii Kępno i klubu z Jankowych elektryzowały niegdyś cały piłkarski region i nie bez powodu nosiły miano regionalnego klasyku. Pod
koniec pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku czasy świetności kępnian już minęły, ale LZS Jankowy wciąż trzymał fason i jeszcze raz
zdążył wrócić, a następnie zagrać na wyższym szczeblu ligowym. Mowa o sezonie 2008/2009, kiedy jankowianie po latach nieobecności powrócili do
rywalizacji z czołowymi zespołami regionu, występującymi wówczas w czwartej lidze.

Regionalny klasyk wrócił po latach

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Sezon 2007/2008,
a właściwie 25 listopada 2007 roku i trzecia runda piłkarskiego Pucharu Polski. Wówczas na Stadionie Miejskim doszło do starcia Polonii Kępno z LZS-em Jankowy 1968. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych na potyczkę ówczesnego Lignomatu z Polonią czekał cały region. Obie drużyny
były wtedy bezsprzecznie wiodącymi siłami regionu. Oba kluby występowały co prawda na dwóch różnych szczeblach rozgrywkowych, ale do wiekopomnej historii przeszło kilka meczów. Pojedynek, który wspominamy w dzisiejszym wydaniu, z pewnością nie zapisał się jakoś szczególnie w historii,
ale był symbolicznym powrotem tej rywalizacji, której główni bohaterowie kilka lat wcześniej zniknęli z piłkarskiej mapy Polski.
Rywalizacja ze szczyptą
historii w tle
W latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych rywalizacja pomiędzy drużynami z Kępna i Jankowych elektryzowała kibiców w
regionie. W końcu, 25 listopada 2007
roku w Kępnie doszło do spotkania,

wynik 4:1. Z kolei ostatnie ligowe rywalizacje pomiędzy tymi zespołami
przed 2007 rokiem miały miejsce pod
koniec lat osiemdziesiątych. W sezonie 1988/1989 - w ramach rozgrywek
Klasy Okręgowej Konin-Kalisz-Sieradz - rozegrano dwa pojedynki.
Występujący wówczas pod nazwą

Pojedynek Polonii i LZS-u Jankowy z listopada 2007 roku był symbolicznym
powrotem do rywalizacji sprzed lat. Niestety, oba kluby tłuste lata miały już za sobą

ale już na innym poziomie. Polonia
Kępno, ówczesny lider grupy 4 Kaliskiej Klasy B podejmował trzeci
zespół Kaliskiej Klasy Okręgowej.
Na boisko kępińskiej Polonii, która w
rundzie jesiennej sezonu 2007/2008
przegrała na nim tylko raz, przyjechała firma uznana w regionie. Polonia i Jankowy po raz ostatni grały ze
sobą w sezonie 1999/2000. Wówczas
w ćwierćfinale Pucharu Polski, który
rozegrano w Kępnie zwyciężył zespół z Jankowych. Lignomat pokonał
wówczas Polonię w rzutach karnych
5:4. Mecz w regulaminowym czasie
gry zakończył się bezbramkowym
remisem. Zdecydowanie mniej wyrównane było spotkanie rozegrane
14 kwietnia 1999 roku. Także w
ćwierćfinale Pucharu Polski edycji
1998/1999 zwyciężył Lignomat, a na
Stadionie Miejskim w Kępnie padł

LKS Jankowy dwukrotnie ograł Polonię 2:0 i 1:0. W sezonie 1987/1988
nie zabrakło kontrowersji. Pierwsze
spotkanie rozegrane we wrześniu
1987 roku w Kępnie zakończyło się
remisem 0:0. Majowy rewanż w Jankowach wygrali gospodarze 1:0, ale
później mecz został zweryfikowany
jako walkower 3:0 na korzyść Polonii. Po tych wszystkich meczach w
Kępnie i Jankowych pozostawały
już tylko wspomnienia. Tłuste lata
obu klubów dawno dobiegły końca, a
symbolicznym powrotem do rywalizacji sprzed lat miał być właśnie pojedynek z 25 listopada 2007 roku.
Początek dla faworyta
W dniach poprzedzających pucharowe spotkanie cały czas dochodziło do roszad w awizowanych
składach. W wyjściowych składach
obydwu zespołów nastąpiły zmiany.

Pomeczowe wypowiedzi
Marek Michalski (Trener Polonii Kępno)
Nie ma co ukrywać, że faworytem tego spotkania była drużyna gości. Jankowy grają
przecież dwie klasy rozgrywkowe wyżej. W meczach pucharowych nie zawsze ma to
jednak znaczenie. Puchary od zawsze rządziły się swoimi prawami, bowiem to tylko
jeden mecz, który trzeba wygrać. Graliśmy dzisiaj o przedłużenie naszej pucharowej
przygody, która jest pewnego rodzaju odskocznią od ligowej rzeczywistości. Jankowy
miały przewagę w pierwszej połowie, którą udokumentowały dwoma bramkami. Po
przerwie jednak to my byliśmy drużyną lepszą, goniliśmy wynik, ale nic z tego nie wyszło.

Widoczne to było zarówno w drużynie Polonii jak i Jankowych 1968.
Całe spotkanie w bramce Polonii rozegrał ostatecznie Artur Woźniak,
który między słupkami zastąpił pewnie broniącego do tej pory Krzysztofa Godka. Do składu w ostatniej
chwili wrócił Grzegorz Bednarek.
Trener Marek Michalski zrezygnował z usług Karola Tęsiorowskiego,
który w meczu z LZS Jankowy musiał usiąść na ławce. W wyjściowym
składzie pojawił się natomiast Daniel
Latusek, który miał za zadanie pilnować Karola Gąszczaka. W szeregach Polonii zabrakło Wojciecha
Jokla, który cały czas leczył kontuzję
ręki. Z kolei w ekipie gości nie wystąpił Dominik Biniek, który zmagał
się z kontuzją nogi. W wyjściowym
składzie zabrakło też Andrzeja Idzikowskiego, którego na boku pomocy
zastąpił Karol Walczak. W ataku
trener Jacek Kłodnicki dość niespodziewanie wystawił kontuzjowanego
Łukasza Borowskiego. Spotkanie
idealnie rozpoczęło się dla faworyzowanych gości. Ładną akcję prawą
stroną przeprowadził Adam Skotnik. Z jego dokładnego podania skorzystał Łukasz Borowski, który - nie
naciskany przez obrońców - płaskim
strzałem po ziemi umieścił piłkę
w siatce kępińskiej drużyny. Podopieczni trenera Jacka Kłodnickiego
przeważali, ale brakowało im jednak
precyzji, a czasem też szczęścia. Z
drugiej strony znakomitą partię między słupkami kępnian rozgrywał Artur Woźniak. Gospodarze, mimo iż
nie byli tak często pod bramką Marcina Lorka, stworzyli groźną sytuację w 27. minucie, kiedy po strzale
Dariusza Fabisiaka z rzutu wolnego
piłka zatrzymała się na słupku. W
odpowiedzi goście próbowali pokonać bramkarza Polonii, ale ten nie dał
się zaskoczyć. Obie drużyny poszły
na wymianę ciosów, przez co gra stała się szybsza. Ataki piłkarzy LZS-u
Jankowy były jednak zdecydowanie
groźniejsze, przez co coraz mocniej
„pachniało” kolejną bramką dla dru-

3. runda Pucharu Polski 2007/2008
Niedziela, 25 listopada 2007 roku – Kępno / Stadion Miejski
KKS Polonia Kępno – LZS Jankowy 1968 – 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Łukasz Borowski - 10’, 0:2 Adam Skotnik - 34’.
Polonia: Artur Woźniak – Roman Gos, Dariusz Fabisiak, Adrian Kurzawa
,
Daniel Latusek – Damian Kurzawa, Grzegorz Bednarek, Sławomi
r Marciniak
(Sebastian Cieplik - 46’), Mateusz Woźniak, Bartosz Mikołajek
(Wojciech Jurowicz - 72’) – Michał Żurecki. Trener: Marek Michalsk
i.
Rezerwowi: Krzysztof Godek, Mariusz Szefner, Karol Tęsiorowski.
LZS Jankowy: Marcin Lorek – Marcin Szefner, Bartłomiej Biniek,
Jacek Kłodnicki, Jarosław Walczak – Karol Walczak, Adam Skotnik,
Robert Stempin (Wojciech Sopart - 68’), Andrzej Marczak – Karol
Gąszczak,
Łukasz Borowski (Andrzej Idzikowski - 78’). Trener: Jacek Kłodnick
i.
Rezerwowi: brak
Żółte kartki: Jacek Kłodnicki (LZS Jankowy), Sławomir Marciniak
(Polonia),
Jarosław Walczak (LZS Jankowy).
Sędziował: Jarosław Zieliński (Ostrów Wlkp.).

żyny Jacka Kłodnickiego. W końcu
stało się. W 34. minucie Adam Skotnik dopadł do futbolówki, uderzając
pół górną piłkę bez zastanowienia.
Artur Woźniak mógł w tej sytuacji
wyciągnąć jedynie piłkę z siatki. W
samej końcówce pierwszej części gry
Łukasz Borowski mógł upokorzyć
Polonię trzecią bramką, ale były polonista przegrał pojedynek z bramkarzem z Kępna.
Metamorfoza po przerwie
O pierwszej połowie spotkania
można było powiedzieć, że była ucztą
dla oka. Sytuacja zmieniła się po
przerwie. – W pierwszej połowie spotkanie na pewno było zdecydowanie
ciekawsze dla oka kibica – mówił po
meczu Jacek Kłodnicki. – W drugiej
połowie mecz stał się mniej widowiskowy. Na pewno jakiś wpływ na
zachowanie piłkarzy miała fatalna
pogoda, która poniekąd paraliżowała obie jedenastki – dodał trener
jankowian. Pomimo słabych drugich
czterdziestu pięciu minut zespołem
przeważającym byli poloniści, którzy dwoili się i troili po to, by zdobyć
kontaktową bramkę. Najlepszych
sytuacji nie wykorzystał Dariusz
Fabisiak, którego dwukrotnie w niezwykle dogodnych sytuacjach pokonywał golkiper LZS-u Jankowy
1968. Swoje okazje mieli też goście,

ale znakomicie w bramce spisywał
się Artur Woźniak. Wynik nie uległ
już zmianie i przygoda Polonii Kępno
z Pucharem Polski zakończyła się na
trzeciej rundzie.
Kibice krytycznie
o stanie stadionu
Oprócz walki i festiwalu na
boisku, jednocześnie na pozostałościach po trybunach Stadionu
Miejskiego w Kępnie trwał festiwal
kibiców kępińskiej drużyny, którzy
po kilku latach nieobecności pojawili się, by wesprzeć swoją drużynę.
Kilkunastoosobowa grupa kibiców
stworzyła wspaniałą atmosferę, dopingując swoją drużynę. W trakcie
spotkania kępińscy kibice dali też
wyraz swojego niezadowolenia w
kierunku władz miejskich. Poszło o
opłakany stan Stadionu Miejskiego.
W pamięci wszystkich na długo pozostaną obrazki, na których kępińscy
fani wywiesili baner z napisem „Już
wiek grania, stadion wart wyremontowania!!! Ratusz piękny ponad
wszystko, teraz pora na boisko!”.
Kilka lat później kibice, piłkarze i
cała społeczność Polonii doczekała
się nowego, a właściwie wyremontowanego obiektu, na którym nie było
już wstydu przyjmować jakiegokolwiek przeciwnika.
Bartłomiej STEINERT

Jacek Kłodnicki (Trener LZS-u Jankowy)
Chyba wszyscy trochę obawialiśmy się spotkania z Polonią, która w poprzedniej
rundzie rozbiła naszego ligowego rywala, a mianowicie Victorię Ostrzeszów. O ile
zwycięstwo Polonii nad Victorią nie było większą niespodzianką, o tyle jego rozmiary
już tak. My z kolei do meczu z Polonią przystępowaliśmy nieco osłabieni, praktycznie
jedynie z dwoma zawodnikami na ławce rezerwowych. Urazy i kontuzje wyeliminowały
z gry Macieja Szefnera, Hektora Dumańskiego oraz Dominika Bińka, a pauzę za
czerwoną kartkę odbywał Michał Murawski. Nie mogłem też skorzystać z Łukasza
Mońki. Cieszę się, że mimo tych problemów zdołaliśmy awansować. Zadecydowała
o tym pierwsza połowa, w której oba zespoły mogły się podobać, ale to moi zawodnicy
byli tego dnia bardziej skuteczni.

„Już wiek grania, stadion wart wyremontowania!!! Ratusz piękny ponad wszystko, teraz pora na boisko!” – takiej treści baner pojawił się
podczas meczu i był on wyrazem niezadowolenia skierowanego w kierunku władz miejskich.
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Region

GMINA
G£OS TRZCINICY
kwiecień 2020, nr 16 (1134)
W Urzędzie Gminy Trzcinica dokonana została analiza sytuacji finansowej, zarówno tej
obecnej jak i w przyszłości, chociaż całkowicie nie jest ona przewidywalna

Finansowanie trudnego roku

Pierwszym obszarem jest zredukowanie wydatków do tych niezbędnych, w tym rezygnacja z organizacji
różnorodnych imprez i uroczystości. Kolejnym jest racjonalizowanie
wydatków w Urzędzie Gminy oraz
jednostkach organizacyjnych. Gmina Trzcinica po zakończeniu 2019
roku posiada rezerwę w postaci tzw.
wolnych środków w wysokości około
30% dochodów własnych 2019 roku,
których pierwotne przeznaczenie dotyczyło zadań inwestycyjnych i utworzenia 500 000 złotych rezerwy.
- Obecnie przy niepewnej sytuacji gospodarczej znaczna część
wolnych środków musi zostać przeznaczona na uzupełnienie strat w
dochodach Gminy Trzcinica. Realizowane będą inwestycje z zewnętrznym dofinansowaniem oraz te, które
dotyczą bezpieczeństwa mieszkańców, a także dotyczące Funduszu

Sołeckiego, ale tylko te, które obejmują wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych z pominięciem
finansowania imprez kulturalnych
i sportowych – mówi Grzegorz Hadzik wójt gminy Trzcinica.
Kolejny obszar, który został
przeanalizowany, obejmuje rodzaje
pomocy dla przedsiębiorstw w celu
zachowania jak największej liczby
miejsc pracy.
Całość sytuacji finansów Gminy
Trzcinica będzie przedmiotem wideo
debaty z udziałem radnych w przyszłym tygodniu.
Zgodnie z ustawą z 31 marca
2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw, Rada

Do gminy Trzcinica zawitała
już wiosna

Pierwszy bocian tej wiosny
w gminie Trzcinica

Skrzydlate
oblicze

Gminy Trzcinica zgodnie z art. 15p
może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z
podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID -19. Natomiast zgodnie z
art. 15q może przedłużyć, w drodze
uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynności finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID -19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w
kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku.,
nie dłużej niż do 30 września 2020
roku.
Oprac. m

wiosny

Wiosna to czas kiedy przyroda
budzi się do życia. Oprócz łabędzi na
terenie gminy Trzcinica pojawiły się
także bociany. Zasiedlone gniazdo
tych ptaków można zaobserwować
między innymi w Pomianach.
Oprac. m

Kolejne dofinansowania inwestycji w gminie Trzcinica

Dofinansowanie inwestycji gminnych

30 marca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony
Ziemi w Warszawie poinformował

o pozytywnej ocenie formalnej i
ekologiczno – technicznej wniosku
Urzędu Gminy Trzcinica „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
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z terenu gminy Trzcinica”. Obecnie
wniosek znajduje się na etapie negocjacji, których celem jest ustalenie
ostatecznych warunków umowy,

uzgodnienie harmonogramu rzeczowo–finansowego, okresów wypłat,
zakresu rzeczowego, efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sposobu
ich udokumentowania.

Natomiast 25 marca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
poinformował o ostatecznym przyznaniu środków w formie dotacji w
kwocie 21 000 złotych na wsparcie
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie z terenu gminy Trzcinica wyrobów zawierających azbest”.
Do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie Gmina
Trzcinica złożyła wniosek pn.: Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem
socjalnym w Laskach – etap budowa
płyty boiska”, który w przypadku pozytywnego rozpatrzenia umożliwi w
2021 roku dokończenie budowy stadionu w Laskach.
W odpowiedzi na ogłoszony program „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN, Gmina Trzcinica złożyła wniosek pn.: Utworzenie kącika
edukacyjnego dla uczniów z Zespołu
Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół w
Laskach.		
Oprac. m
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W Trzcinicy odbyła się „zdalna” sesja Rady Gminy

Rada obradowała
w trybie zdalnym

8 kwietnia 2020 r. w zdalnym try- 15g. Przez spadek obrotów gospodarbie uczestniczyła Rada Gminy Trzci- czych rozumie się spadek sprzedaży
nica. Taki tryb umożliwia sprzęt, któ- towarów lub usług, w ujęciu ilościory został zakupiony w 2018 r.
wym lub wartościowy: nie mniej
Rozpoczynając sesję, wójt gmi- niż o 15%, obliczony jako stosunek
ny Trzcinica Grzegorz Hadzik łącznych obrotów w ciągu dowolnie
przekazał informację o działaniach wskazanych 2 kolejnych miesięcy
podjętych w celu zminimalizowa- kalendarzowych, przypadających w
nia zagrożenia epidemiologicznego okresie po 1 stycznia 2020 roku do
wywołanego przez chorobę COVID-19. Dotyczyło
to wyposażania jednostek
OSP, a także części pracowników GOPS i Urzędu
Gminy w środki ochrony,
w tym ubrania ochronne
zgodne między innymi z
normą ochrony biologicznej EN14126, rękawiczki
nitrylowe, maseczki twarzowe typu FFP2 i FFP3,
gogle ochronne, maseczki
jednorazowe (tzw. chirurgiczne), środki dezynfekcyjne i pomocnicze.
Ponadto przekazano mieszkańcom maseczki ochronWójt w czasie „zdalnych”
ne w celu zabezpieczenia.
Następnie wójt przed- obrad sesyjnych
stawił
aktualną
sytuację finansową Gminy Trzcinica z dnia poprzedzającego dzień złożenia
uwzględnieniem wpływów środków wniosku, o którym mowa w ust.1, w
finansowych, a także ze stopniem porównaniu do łącznych obrotów z
realizacji zadań i inwestycji już roz- analogicznych 2 kolejnych miesięcy
poczętych i planowanych. - Obecnie kalendarzowych roku poprzedniesytuacja jest stabilna, ale zostały go; za miesiąc uważa się także 30
podjęte działania w zakresie racjo- kolejno po sobie następujących dni
nalizowania wydatków lub ich ogra- kalendarzowych, w przypadku gdy
niczani – podkreślił G. Hadzik.
dwumiesięczny okres porównawczy
Kolejnym punktem było omó- rozpoczyna się w trakcie miesiąca kawienie i przedyskutowanie dwóch lendarzowego, to jest w dniu innym
uchwał związanych z sytuacją przed- niż pierwszy dzień danego miesiąca
siębiorstw. Pierwsza z nich dotycząca kalendarzowego, lub nie mnie niż o
instytucji lub zakładów pracy, któ- 25% obliczony jako stosunek obrorym ograniczono funkcjonowanie za- tów z dowolnie wskazanego miesiąca
kłada zwolnienie od podatku nieru- kalendarzowego, przypadającego po
chomości, na której taka działalność 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzebyła prowadzona.
dzającego dzień złożenia wniosku, o
Natomiast druga z nich dotyczy którym mowa w ust.1, w porównaniu
przedłużenia terminów płatności rat do obrotów z miesiąca poprzedniego;
podatku od nieruchomości. Jest ona za miesiąc uważa się także 30 kolejno
skierowana do tych podmiotów, u któ- po sobie następujących dni kalendarych spadek obrotów gospodarczych rzowych, w przypadku gdy okres pojako sprzedaż towarów lub usług w równawczy rozpoczyna się w trakcie
ujęciu ilościowym lub wartościowym miesiąca kalendarzowego, to jest w
jest nie mniejszy niż 15% lub 25 % dniu innym niż pierwszy dzień danew zależności od przyjętej metodo- go miesiąca kalendarzowego.
logii jego wyliczenia zgodnie z art.
Oprac. m

Ochotnicze Straże Pożarne w Wodzicznej i Smardzach
doposażone w sprzęt strażacki

Sprzęt dla strażaków

13 marca 2020 r. komendant
główny Państwowej Straży Pożarnej wydał wytyczne dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
W związku z powyższym Urząd
Gminy w Trzcinicy zakupił i doposażył OSP Laski i OSP Trzcinica będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a także dodatkowo
OSP Aniołka Pierwsza i OSP Piotrówka w sprzęt i wyposażenie wskazane w powyższych wytycznych na
wypadek działań realizowanych przy
zagrożeniu SARS-CoV2.

Część wyposażenia trafiła do
GOPSu, w tym dla opiekunek, a także Urzędu Gminy, w tym dla pracowników gospodarczych i pracujących
przy sieciach wodno-kanalizacyjnych. Obecnie doposażono OSP Wodziczna i OSP Smardze.
Wśród wyposażenia znalazły się
ubrania ochronne zgodne między innymi z normą ochrony biologicznej
EN14126, rękawiczki nitrylowe, maseczki twarzowe typu FFP2 i FFP3,
gogle ochronne, maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne), środki dezynfekcyjne i pomocnicze.
Oprac. m

Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2020, nr 16 (1242)

Rozmowa z Elżbietą Kuropką – dyrektorem Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Zdalne nauczanie – jak wygląda
w Nowej Wsi Książęcej?

Jak w obecnej sytuacji pracuje
placówka w Nowej Wsi Książęcej?
Zespół Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej, podobnie,
jak wszystkie placówki w kraju, postarał się sprostać wszystkim wymogom. Już w pierwszym tygodniu

do tego, co miało nastąpić. Wszystkie ustalenia dyrektora z nauczycielami odbywały się i odbywają
za pomocą poczty elektronicznej,
wideokonferencji bądź rozmów telefonicznych.
Od 25 marca br. zaczęto realizować podstawę programową. Żeby
mogło to nastąpić, niezbędne były
W Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej
nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie

od zamknięcia szkół nauczyciele
przygotowywali karty pracy dla
swoich uczniów i przedszkolaków
w ramach powtórek. Był to czas,
kiedy wszyscy przyzwyczajali się

zmiany w statucie szkoły. Zostały
one wprowadzone podczas wirtualnych konferencji dyrektora z „Zespołem do opracowania zmian w statucie
i innych dokumentach szkoły” oraz

uchwalone wirtualnie przez Radę
Szkoły. Wszyscy rodzice na bieżąco byli i są informowani o panującej
sytuacji poprzez stronę internetową
szkoły.
Z jakich informacji zamieszczonych na stronie korzystają
rodzice?
Na szkolnej stronie umieszczono
specjalny folder „Poradnik dla rodziców podczas nauki zdalnej”. W
poradniku rodzice mogą znaleźć artykuły takie jak: „Dziecko w domu
w czasie epidemii – czym je zająć?”,
„Zasady oceniania i organizacja zdalnego nauczania”, „Jak rozmawiać z
dzieckiem o koronawirusie?”, „Jak
zadbać o bezpieczeństwo dziecka w
sieci?”, „Jak motywować i wspierać
dziecko do systematycznego uczenia
się poza szkołą?”, „Jak zorganizować dzieciom w domu warunki do
nauki?” czy „Zasady komunikacji rodziców w dzieckiem”. Drugi z folderów, znajdujący się na naszej stronie,
to folder „Nauczanie zdalne”. W tym
folderze umieszczamy każdego dnia
wszystkie karty pracy dla uczniów i
przedszkolaków.

wieści znad pomianki
kwiecień 2020, nr 14 (967)
Coraz więcej osób zakażonych koronawirusem. Przed nami trudny czas, który wymaga od
nas jeszcze większej dyscypliny, konsekwencji, cierpliwości, wyrozumiałości i odpowiedzialności. Tylko maksymalna izolacja i nasza prawidłowa postawa może przyczynić się
do ograniczenia liczby zachorowań

Maseczki dla seniorów

- Przestrzegajmy zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pamiętajmy
o kwarantannie dla osób powracających z zagranicy i ich domowników,
często myjmy i odkażajmy dłonie
oraz powierzchnie, których dotyka-

muje Adam Kopis, wójt gminy Łęka
Opatowska. - Nie zapominajmy, że
tylko samodyscyplina, ostrożność
oraz odpowiedzialna postawa - mogą
w znacznym stopniu ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa –
dodaje.

Druhowie z OSP Piaski
roznosili maseczki seniorom

my. Pamiętajmy o używaniu rękawiczek jednorazowych m.in. w czasie
zakupów, zachowujmy bezpieczną
odległość i przede wszystkim zostańmy w domu, o ile wyjście z niego nie
jest bezwzględnie konieczne – infor-

W trosce o bezpieczeństwo i
zdrowie seniorów Gmina Łęka Opatowska otrzymała i zakupiła łącznie
ponad 2 tysiące maseczek ochronnych. Maseczki dostarczono wszystkim mieszkańcom powyżej 65. roku

życia na terenie całej gminy. Takie
działanie ma przyczynić się do zapewnienia środków ochrony mieszkańcom oraz niech będzie wyrazem
wsparcia dla seniorów i ich najbliższych.
Maseczki pochodzą od przedsiębiorców z naszej gminy. - W tym
miejscu pragnę skierować wielkie
słowa podziękowania pod adresem
lokalnych firm: IDŹCZAK – MEBLE, GABI – JERCZYŃSCY za
bezpłatne przekazanie i możliwość
dokupienia maseczek ochronnych
oraz Zakładowi Usług Gastronomiczno–Hotelarskich „Zajazd Wielkopolski” – za przekazane przyłbice
- podkreślił wójt A. Kopis.
-Zachęcam do używania maseczek, które pomagają w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.
Do poszczególnych sołectw maseczki
trafiły z pomocą Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy – powiedział wójt gminy.
- Im również składam serdeczne podziękowania za pomoc i poświęcenie
dla drugiego człowieka, tym bardziej
w tym trudnym czasie. Zostań w
domu - apeluje włodarz gminy
Oprac. m

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Gminy mogą ubiegać
się o dofinansowanie do zakupu sprzętu umożliwiającego realizację zdalnej nauki (laptopy,
tablety itp.). Czy, i w jakim stopniu, skorzystaliście jako szkoła
z tej formy pomocy?
Nasza szkoła skorzystała z tego
programu. Dzięki temu udało nam
się pozyskać 10 laptopów. Wychowawcy klas przeprowadzili rozeznanie wśród rodziców i uczniów, aby
dowiedzieć się, które z dzieci nie
posiada sprzętu do pracy lub – jeśli
jest to rodzina wielodzietna – czy nie
potrzeba dodatkowego sprzętu. Tym
rodzicom, którzy zgłosili zapotrzebowanie, po podpisaniu umowy użyczenia, udostępniono dla dzieci tablety
oraz pozyskane przez Gminę laptopy.
Jak wygląda warsztat pracy
zdalnej nauczyciela?
Jako dyrektor szkoły nie narzucałam nauczycielom, jakich narzędzi
mają użyć do komunikowania się z
uczniami czy prowadzenia zajęć. Klasy I-III i rodzice tych dzieci komunikują się z nauczycielami za pomocą
komunikatorów społecznościowych
i e-maili służbowych do nauczycieli.
Uczniowie klas V-VIII, dzięki pracy
naszego informatyka, mają założone
konta na Office 365. Z tymi uczniami
sposób komunikowania się jest już
trochę inny, niż z młodszymi dziećmi. Wszystkie e-maile służbowe do
nauczycieli zostały umieszczone na
stronie internetowej szkoły, tak, aby
rodzice i uczniowie mieli do nich łatwy dostęp.
Każdy z nauczycieli budował
swój warsztat pracy od nowa i dostosowywał go do zaistniałych potrzeb.
W związku z zaistniałą sytuacją
konieczne było przeszkolenie całego
grona pedagogicznego przez firmę
zewnętrzną z użytkowania aplikacji
TEAMS. Nauczyciele nie wyobrażali
sobie tego, aby przekazywać uczniom
tylko karty pracy, każdy pedagog czuł,
że należy zrobić coś więcej. Nauczyciele poszukiwali różnych rozwiązań,
aby zajęcia były dla dzieci bardziej
atrakcyjne i ciekawe. Od 30 marca br.
większość nauczycieli prowadzi już
zajęcia na aplikacji TEAMS. Uczniowie też przyzwyczaili się już do nowych realiów życia i nauczania. W
aplikacji TEAMS zadawane są krótkie zadania domowe, które uczeń po
uzupełnieniu lub napisaniu odsyła do

nauczyciela. Nauczyciele mają możliwość zaraz sprawdzić pracę ucznia
i napisać krótką opinię. Dzięki temu
rodzice na bieżąco są informowani
o postępach dziecka. Niektóre testy
tworzone są w aplikacji FORMS. Nauczyciele korzystają z zasobów internetowych różnych portali edukacyjnych. W miarę potrzeb prowadzone
są wideokonferencje oraz rozmowy z
uczniami na czacie. Jednocześnie grono pedagogiczne stara się, aby uczeń
nie spędzał zbyt dużo czasu przed
komputerem i miał zajęcia urozmaicone. Każdy z nauczycieli podczas
trwania swojej lekcji, jeżeli nie prowadzi w danym dniu wideokonferencji,
jest do dyspozycji ucznia. Uczniowie
mają prawo napisać do nauczyciela
e-mail, porozmawiać na czacie lub
innym komunikatorze społecznościowym, zgłosić, z czym mają problem,
bądź czego nie rozumieją. Takie problemy rozwiązujemy już z danym
uczniem indywidualnie na czacie lub
wiedeokonferencji.
A co z wywiadówkami?
Konsultacje dla rodziców również odbywają się wirtualnie. Rodzice w określonych godzinach mogą
kontaktować się z nauczycielami za
pomocą poczty elektronicznej lub
innych komunikatorów społecznościowych.
Jak pani, jako dyrektor, ocenia
naukę zdalną w pani szkole?
Nauka zdalna jest dla nas wszystkich czymś nowym. Wszyscy się tego
uczymy, zarówno uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Grono pedagogiczne
w Nowej Wsi Książęcej wykazało
i wykazuje się dużym samozaparciem, chętnie ze sobą współpracuje.
W każdej chwili służą sobie wzajemnie pomocą. Z rozmów z rodzicami
wiem, że niektóre dzieci nie radzą
sobie z zaistniałą sytuacją – boją się.
W związku z tym w szkole uruchomiono każdego dnia w godzinach od
16.00 do 17.30 dyżur pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców. Rodzice i uczniowie chętnie z tej pomocy
korzystają. Wychowawca świetlicy
stara się przedstawić uczniom każdego dnia propozycje gier i zabaw,
nauczyciel biblioteki podaje propozycje ciekawych filmów do obejrzenia
lub książek do przeczytania. Mimo
tego, że nauczyciele nie spotykają się
z uczniami, szkoła kontynuuje wirtualną realizację projektu „ Cyfrowa
Szkoła Wielkopolska@2020”. Prowadzi tez akcję „Kartka dla medyka”.

Zagrożenie epidemiologiczne wprowadziło w naszym życiu szereg zmian i ograniczeń. Jedną z takich zmian jest
zamknięcie placówek oświatowych na terenie całego kraju

Zdalna szkoła

W trosce o rozwój najmłodszego
pokolenia nauczyciele docierają ze
szkolnym materiałem do uczniów
za pomocą współcześnie dostępnych
technologii. Jednak nie wszyscy
uczniowie mają możliwość komunikowania się i nauki za pomocą urządzeń elektronicznych i Internetu. W
celu zapewnienia dostępu uczniom
do zdalnej nauki, szkoły, które posiadały własne tablety lub komputery przenośne, użyczyły je swoim
uczniom już w pierwszych dniach
od zamknięcia szkoły. Taka sytuacja
miała miejsce m.in. w placówkach w

Łęce Opatowskiej i Opatowie.
- Gmina Łęka Opatowska, wychodząc naprzeciw najbardziej potrzebującym uczniom, zakupiła 27
nowoczesnych laptopów dla uczniów
szkół podstawowych. Sprzęt ten zostanie przekazany do szkół, które
użyczą go uczniom nieposiadającym własnego komputera. Całkowity koszt zakupu laptopów wyniósł
59 359,00 i w całości zostanie sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła”
prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa – informuje
wójt Adam Kopis.
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Drobne

ogłoszenia
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 35 m2,
deweloperskie, wykończone do zamieszkania - Wrocław, Plac Grunwaldzki.
Tel. 512 55 80 71.
(TK 55/03/20)
Sprzedam działkę rolną na Lipce k. Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552. (TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kościuszki 14 na działalność lub mieszkanie.
Możliwość wynajęcia drugiego lokalu.
Tel. 604 755 529.
(TK 35/02/20)
Poszukuje pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne przy drodze asfaltowej w miejscowości Kępno, Baranów, Jankowy, Mroczeń, Łęka Mroczeńska,
Łęka Opatowska, Donaborów, Mianowice,
Kliny, Bralin, Chojęcin i w okolicy.
Tel. 731 200 552.
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
rolnicze
Sprzedam ziemniaki odpadowe czyste
z przechowaniem. Tel. 609 467 288.
(TK 54/03/20)

Telefon: 514 288 733
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Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)
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Sprzedam żyto, pszenicę, jęczmień - Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 48/04/20)
Sprzedaż młodych kurek - Sadogóra k.
Rychtala. Tel. 62 78 16 322, 693 661 542
(TK 58/04/20)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

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

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

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)

Dłuższy czas na złożenie PIT
-

Czas na złożenie zeznania podatkowego PIT – zgodnie
z przepisami - mija z końcem kwietnia.
W tym roku, ze względu na szczególną sytuację, podatnicy otrzymają dodatkowy miesiąc na rozliczenie się
z fiskusem.
Złożenie PIT i zapłata podatku do 31 maja nie będzie się
wiązała z sankcjami ze strony administracji skarbowej.

To ważne szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą
– te bowiem muszą samodzielnie wypełnić i przesłać zeznanie do urzędu
skarbowego.
Pozostali podatnicy rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) od 15 lutego
mają już dostęp do automatycznie przygotowanego zeznania w usłudze Twój
e-PIT. Już teraz można je zmodyfikować albo zatwierdzić bez zmian i wysłać
elektronicznie w kilku kliknięciach. W przypadku braku aktywności zeznanie
zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. O ewentualnej konieczności dopłaty podatku urzędy skarbowe będą informować poszczególne
osoby w maju.
Gdyby okazało się, że automatyczne zeznanie trzeba skorygować, to
można to zrobić po 30 kwietnia zarówno w usłudze Twój e-PIT lub w e-Deklaracjach, jak też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja
korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku
publicznego, której przekażemy 1% naszego podatku.
Twój e-PIT i e-Deklaracje znajdziesz na podatki.gov.pl. Na portalu dostępne są również wszystkie informacje potrzebne do złożenia PIT, m.in.:
- instruktaż,
- pytania i odpowiedzi,
- jak przekazać 1%,
- informacje w jęz. ukraińskim.
W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym.
Dane kontaktowe znajdziesz na stronach poszczególnych urzędów
na www.wielkopolskie.kas.gov.pl.

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

Ogłoszenia

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

TEL. 723 882 777
do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

Prośby o pomoc można zgłaszać również w wiadomościach
na konto hufca na portalu Facebook.

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.

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice

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

-

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

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Jess Ryder - „Zmyślenie”
Gdy Stella znajduje wymarzony dom, Jack godzi się z tym, że muszą opuścić tętniący życiem
Londyn. Kiedy Jack mężnie znosi niekończący się remont i długie dojazdy, Stella przymyka oko na
jego coraz późniejsze powroty. A kiedy w ich nowym domu pojawia się uciekająca przed mężem
Lori, Jack zgadza się dać jej schronienie – wie, że to ważne dla Stelli. Ale miłość też ma swoje granice. W tym thrillerze kłamią wszyscy. Cena, jaką za to zapłacą, ich zaskoczy. Z każdym kolejnym
ustępstwem Jack i Stella brną w coraz większe i większe kłamstewka. Wymarzony (albo jak woli
Jack: cholerny) dom nie ułatwia sprawy: dziecięce rysunki pod tapetą w jednym z pokoi napawają
grozą, znalezione w innym zapiski wprowadzają niepokój, a przeszłość budynku będącego kiedyś
schroniskiem dla ofiar przemocy domowej nie daje nadziei na szczęśliwe rodzinne gniazdko. Do tego
wszystkiego Lori, która wie o domu zaskakująco dużo. A nawet – podejrzanie dużo. I ochoczo nie
tylko pomaga Stelli w remoncie, lecz także doradza w problemach z Jackiem. Pytanie tylko: jaki ma
w tym interes? Wyśniony dom staje się pułapką. Podobnie jak sieć kłamstw, w którą wszyscy zdają
się wplątani. Ale nie wszystkim uda się uciec.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Bellon - „Nigdy więcej”
Kuba po zakończeniu burzliwego związku nie myślał, że kiedyś poczuje coś więcej do jakiejkolwiek dziewczyny. Rany były zbyt głębokie i wciąż świeże, szczególnie gdy Blanka cały czas pozostawała gdzieś w pobliżu. Aż do momentu, kiedy na pewnej domówce poznaje Igę, która oprócz
tego, że z miejsca go fascynuje, przynosi ze sobą długo szukany spokój. Jednak gdy między tą dwójką
zaczyna rodzić się uczucie, wraca dawna miłość.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

David Attenborough - „Przygody młodego przyrodnika”
W 1954 roku młody prezenter telewizyjny David Attenborough otrzymał propozycję życia –
miał podróżować po całym świecie w poszukiwaniu rzadkich, trudno osiągalnych zwierząt do kolekcji londyńskiego zoo oraz filmować swoje wyprawy na potrzeby nowego programu telewizji BBC pod
tytułem „Zoo Quest” (Zoologiczne poszukiwania). Oto historia tych podróży. Podczas wędrówek w
poszukiwaniu gujańskich mrówkojadów, wielkich indonezyjskich „smoków z Komodo” i paragwajskich pancerników autor i pozostali członkowie zespołu musieli korzystać z gościny miejscowych
plemion oraz zmagać się z drapieżnymi rybami, agresywnymi jeżozwierzami nadrzewnymi i biegłymi w sztuce ucieczek dzikimi świniami, a także ze zdradliwym terenem i nieprzewidywalną pogodą,
żeby móc rejestrować piękno i biologiczną różnorodność odwiedzanych okolic.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 16
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 22 kwietnia 2020 r.

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

1. Jess Ryder - „Zmyślenie”,
2. Anna Bellon - „Nigdy więcej”,
3. David Attenborough - „Przygody
młodego przyrodnika”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 15 nagrody otrzymuj¹:

G. Seiffert (Baranów), T. Jański (Rychtal).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.

14

Tygodnik Kępiński 16 kwietnia 2020

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV

W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Dojdziesz do wniosku, że chaos, bałagan
i zaległości wcale ci nie służą. To dobry moment,
abyś zastanowił się nad kierunkiem, w jakim zmierza twoja kariera.

Byk 21 IV – 21 V
Staniesz przed koniecznością wyboru. Ktoś będzie domagać się od ciebie jasnej i wyczerpującej
odpowiedzi. Bądź szczery i odważ się powiedzieć
to, co myślisz. W miłości pojawią się dylematy.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Kiedy będzie ci się wydawać, że wszystko stracone, nadejdzie pomoc z zupełnie nieoczekiwanej strony. Pewna wiadomość poprawi ci humor i
sprawi, że twoje nadzieje odżyją.

Rak 23 VI – 22 VII
Uważaj, aby drobna sprzeczka nie skończyła się
awanturą, a nawet zakończeniem znajomości z
pewną osobą. Nie mieszaj się w cudze konflikty i
intrygi, których znaczenia do końca nie rozumiesz.

Lew 23 VII – 22 VIII
Ktoś zachowa się lub zdecyduje zupełnie inaczej,
niż przypuszczasz. Nie denerwuj się jednak, bo
cokolwiek się by się nie stało, to i tak po pewnym
czasie uznasz, że wyszło ci to na dobre. Bądź
więc czujny i przygotowany na zmiany.

6.
7.

Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. Jeśli jesteś w związku - masz możliwość pogodzenia się
z partnerem.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Nie rozpraszaj w tym tygodniu swojej energii, bo
stracisz z oczu to, co najważniejsze. Działaj z
większą niż zwykle rozwagą, bo możesz pochopnie zaangażować się w sprawę, która nie przyniesie ci korzyści.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Dojdziesz do wniosku, że z pewnych spraw trzeba zrezygnować lub trzeba uprościć wykonywanie
pewnych obowiązków. W sprawach zawodowych
czeka cię intratna propozycja. Będziesz w dobrym
nastroju, łatwiej dogadasz się z ludźmi.

Wodnik 20 I – 18 II

Ktoś zaproponuje ci udział w ważnym przedsięwzięciu lub projekcie. Ta propozycja wymagać
będzie od ciebie nawet dodatkowej nauki! W sprawach rodzinnych zapowiada się ważna rozmowa
ze starszą kobietą.

Ryby 19 II – 20 III
Spotkasz się z życzliwością i serdecznością w
swoim otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą
słuszne, jednak pod warunkiem, że będziesz
szczery i zaufasz swojej intuicji. Konflikty uda się
załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać.

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

STOLARZY

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

tel.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.

Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Wrocławska 64 w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Skorpion 24 X – 21 XI

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

ZATRUDNI

Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, żeby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie
uratujesz tego, co się wali i kończy. Nie bój się nowych rozwiązań czy znajomości.

Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej
trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz
z nich wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i
doświadczeniem porozmawia z tobą i wskaże ci
drogę.

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X

Apteka „Pod Wagą” - 16.04.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 17.04.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 18.04.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 19.04.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 20.04.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 21.04.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 22.04.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

zatrudni:

-

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
16
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