www.tygodnikkepinski.pl

Tygodnik
Kêpiñski
nr indeksu 379662, ISSN 1232–6445

Nr 17 (1374), rok XXXI, 23.04.2020 r.

Cena 2.10 zł

(w tym 5% VAT)

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

Dofinansowania do dróg samorządowych

13

99

golonka

po bawarsku
na grilla

Wojewoda wielkopolski opublikował 16 kwietnia br. listę inwestycji, które otrzymają
rządowe wsparcie w 2020 roku. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Wielkopolsce zostanie wybudowanych i przebudowanych 96 km dróg powiatowych i 88 km
gminnych, w tym w powiecie kępińskim.
str. 5

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

Cmentarz już otwarty

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

co tydzień w „TK”

str. 3

Ważą się losy

sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim

rozgrywek

str. 2

piłkarskich
Nowe laptopy dla uczniów
str. 10

Do 11 maja mają zapaść ostateczne decyzje co do sposobu dokończenia bądź też nawet zakończenia sezonu
2019/2020. Decyzje, które zapadną, dotyczą wszystkich
drużyn piłkarskich naszego regionu.
str. 8

Informacje

wiadomości
Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kępnie

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk na bieżąco monitoruje sytuację w wielkopolskich domach pomocy społecznych

Dziewięć osób z koronawirusem Najtrudniejsza sytuacja w DPS-ach
w powiecie kępińskim
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 z terenu powiatu kępińskiego od
początku kwietnia.

Na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia koronawirusem objętych nadzorem epidemiologicznym jest aktualnie 1.157
osób, hospitalizowane jest 227 osób,
a poddanych izolacji lub kwarantannie – 12.080 osób. Odnotowano 1.081
przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 61 osób zmarło (stan z
21kwietnia br.). Są jednak dobre wieści – 93 osoby wyzdrowiały.
19 kwietnia br. pojawiła się informacja o kolejnych dwóch zakażonych
osobach z powiatu kępińskiego. To
30-letnia kobieta, zdiagnozowana w
specjalnej strefie w obszarze szpitala

(namioty przed SOR-em), która nie
wymaga hospitalizacji i w dobrym
stanie przebywa w domu. Druga pacjentka to 39-letnia kobieta, która
także przebywa w izolacji domowej.
Kolejnego dnia poinformowano
o siódmej osobie z powiatu kępińskiego, zakażonej koronawirusem.
To 62-letnia kobieta, która od marca
przebywała we wrocławskim szpitalu. Teraz trafiła na oddział zakaźny.
Z kolei 21 kwietnia br. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu powiadomił o następnych dwóch
zakażonych w powiecie kępińskim.
To 51-latka i 38-latka, które w stanie
dobrym przebywają w izolacji domowej.
Wcześniejsze cztery przypadki
osób z powiatu kępińskiego zakażonych koronawirusem to: 78-letnia
mieszkanka gminy Baranów, starszy
mężczyzna z gminy Bralin, 22-letnia obywatelka Armenii, tymczasowo przebywająca na terenie gminy
Perzów oraz 61-letni mężczyzna.
Jest również dobra informacja –
drugi w kolejności zakażony z powiatu kępińskiego, czyli starszy mieszkaniec gminy Bralin, który od marca
przebywał w poznańskim szpitalu,
wyzdrowiał. To pierwsza osoba z powiatu kępińskiego, która pokonała
koronawirusa.
KR

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

2/0

156

188

2 kwietnia 2020 r.

2/0

156

191

3 kwietnia 2020 r.

2/0

155

193

4 kwietnia 2020 r.

2/0

183

177

5 kwietnia 2020 r.

2/0

183

177

6 kwietnia 2020 r.

2/0

216

182

7 kwietnia 2020 r.

2/0

222

94

8 kwietnia 2020 r.

3/0

220

79

9 kwietnia 2020 r.

3/0

254

70

10 kwietnia 2020 r.

3/0

268

55

11 kwietnia 2020 r.

3/0

270

43

12 kwietnia 2020 r.

3/0

270

43

13 kwietnia 2020 r.

3/0

270

43

14 kwietnia 2020 r.

4/0

261

22

15 kwietnia 2020 r.

4/0

300

20

16 kwietnia 2020 r.

4/0

278

138

17 kwietnia 2020 r.

4/0

225

138

18 kwietnia 2020 r.

4/0

192

138

19 kwietnia 2020 r.

7/0

192

138

20 kwietnia 2020 r.

7/1

134

26

21 kwietnia 2020 r.

9/1

147

15

Wszystkie wielkopolskie pla- nego, dlatego nie mogłem czekać z koronawirusa, Po uzyskaniu wyniku
cówki zostały wsparte środkami tą decyzją – mówi Ł. Mikołajczyk. ujemnego mogły wrócić do domów.
ochrony bezpośredniej. Przekazano Ponadto wojewoda zwrócił się do Muszą jednak zachować ostrożność
im m.in. 59 tys. maseczek, 57 tys. przewodniczących Wielkopolskiej i higieniczny tryb życia – informuje
rękawiczek, 4,6 tys. litrów płynu
dezynfekcyjnego. - Pracownicy Transport z DPS w Kaliszu.
Wielkopolskiego Urzędu Woje- Fot. zyciekalisza
wódzkiego pozostają w stałym
kontakcie z dyrektorami jednostek, którzy codziennie przekazują nam informacje o sytuacji
w placówkach. Jestem również
w kontakcie z samorządami, które są organami prowadzącymi
dla domów pomocy społecznej
- stwierdza wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. - Na
bieżąco wspieramy działania samorządu w sytuacji problemów w
DPS-ach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
- dodaje.
Podejmowane są również inne
działania, np. oferta pomocy psychologicznej dla kadry domów pozo- Izby Lekarskiej oraz Izb Pielęgniarek Tomasz Stube, rzecznik prasowy
stających w kwarantannie. Ich celem i Położonych w regionie z prośbą o wojewody.
W Wielkopolsce do tej pory odjest wsparcie samorządu w zapewnie- przekazanie zapytania członkom Izb
niu ciągłości opieki osobom starszym o gotowość podjęcia się tego zadania. notowano 1081 przypadków zakażeń
Zdrowieją w Wielkopolsce
koronawirusem, w tym 61 osób zmari niepełnosprawnym przebywającym
Już 63 osoby z Wielkopolski po- ło, a 93 wyzdrowiały.
w domach pomocy społecznej. SytuNa terenie województwa wielacja wszystkich wielkopolskich do- konały koronawirusa. 17 bm. Wielomów pomocy społecznej oraz innych specjalistyczny Szpital Miejski im. kopolskiego 21.04.2020 r. z powodu
jednostek organizacyjnych pomocy Józefa Strusia w Poznaniu opuściła podejrzenia koronawirusa: objętych
społecznej jest na bieżąco monitoro- wyleczona 38-letnia mieszkanka po- nadzorem epidemiologicznym jest
wana. Placówki regularnie otrzymują wiatu gostyńskiego. Pierwszą osobą, aktualnie 1157 osób, hospitalizowawsparcie w zakresie środków ochro- która wróciła 4 kwietnia po chorobie nych jest ogółem 217 osób, a poddo domu była mieszkanka powiatu danych izolacji lub kwarantannie ny osobistej.
Krytycznie w DPS-ie w Kaliszu poznańskiego. - Wyleczone osoby 12080 osób.
Po zarażeniu dużej części pen- przeszły podwójny test na obecność
m
sjonariuszy DPS-u w Kaliszu wojewoda wielkopolski podjął decyzję o
Przykłady wybitnych gości pomiń
Pisanki ku pokrzepieniu
ich transporcie medycznym do szpito starości doczekasz może
tala jednoimiennego w Poznaniu. 28
Tego nie było od wieków
jak ci dopomoże
osób zakażonych koronawirusem
Światem wstrząsnęło posadach
ho ho ho nie wiem kto
I to za przyczyną maluśkiego
trafiło do szpitala jednoimiennego
KORONAWIRUSA
w Poznaniu. Transport osób chorych
Psik psik dla Oli
czy dyngusa wystarczy
zabezpieczy m.in. dowództwo 12.
bo biel lubi
lub co potrzeba
wielkopolskiej brygady WOT. Wojepracowita
By to się zmyło
woda na bieżąco monitoruje sytuację
Zamysł by wierszykiem
i nie szkodziło ludziom więcej
w wielkopolskich domach pomocy
tulipanem podziękować
O Boże pisanka nie pomoże
społecznej i równocześnie apeluje do
Dodać energii i humoru
środowiska medycznego o wsparcie
Synergię pokazać wszystkim
Roz... trop złap
przy opiece nad osobami zarażonymi
Pielęgniarkom i doktórkom
i żyj rozważnie
koronawirusem
w szczególe
to cię COVIT – 19 nie dopadnie
Obecnie po akceptacji wojewody
wiedzą które
Niektórzy roztop... nie nie mogą
Jak i lekarzom pielęgniarzom
w domu pomocy społecznej w Kalibo służbowo gadać muszą
szczególnie z Grębanina
szu pomagają żołnierze 12. brygady
Maseczki nosić karzą
stać ukłony
WOT. Opiekę nad chorymi wspierają
to przed zarazą ochrona
bo za ich przyczyną
również siostry zakonne.
Jak ktoś prychnie
łatwiej się rehabilituję
Wojewoda wydał decyzje o
to ty nie odprychasz
gdy dogorywam
skierowaniu personelu do pracy w
i współistniejących wirusów
po spirytusie 70 procentowym
kaliskim ośrodku. – Sytuacja jest
głupoty nie łykniesz
zleconym brawurowo
poważna, dlatego podjęliśmy szeto z odpornością żyć będziesz
nie zdawkowo
reg działań, które pozwolą ogranii się świrusa pozbędziesz
z sokiem pomidorowym
czyć rozprzestrzenianie się wirusa
i tabasko może
na terenie placówki. Kluczowe jest
Noś maseczki, rękawiczki
przede wszystkim zapewnienie odZostań w domu
Józef Frąckowiak, Kępno 2020 r. KKL
powiedniej liczby personelu medyczNa 2 metry stosuj odległości
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Aktualności

informacje

Kępińskie Koło Filatelistów z okazji urodzin św. Jana Pawła II wydało kilka walorów filatelistycznych

Filateliści w rocznicę urodzin Jana Pawła II
Kępińscy filateliści nie zapomnieli o 100-letniej rocznicy przypadającej 18 maja 2020 r. urodzin
naszego rodaka św. Jana Pawła II.
Z tej okazji, posiłkując się reliefem
Zdzisława „Chico” Mikołajczaka,

wydano kilka walorów filatelistycznych. Wykonany relief „Chico” wręczył 30 października 2004 r. w Watykanie Ojcu Świętemu. Jak wspomina
była to dla niego jedna z najważniejszych chwil w życiu. - Relief dla

Zarządzający cmentarzem parafialnym zdecydował, iż od
20 kwietnia br. ponownie zostanie otwarty cmentarz dla
wiernych w Kępnie

Cmentarz już otwarty
Wierni mogą już „iść na groby”

Stempel

„Chico” wręcza relief Janowi Pawłowi II na Placu św. Piotra

Koperta ze znaczkiem personalizowanym

papieża należy do najważniejszych
dzieł przeze mnie wykonanych.
Kryje on w sobie wiele odwołań do
naszej chrześcijańskiej historii Polski – podkreśla „Chico”. Od wielu
lat trwa współpraca kępińskiego artysty na co dzień mieszkającego w
Niemczech z prezesem tutejszego
Koła Polskiego Związku Filatelistów
Edwardem Stankowiakiem. - Wiedząc, że zbliża się ta ważna rocznica
dla większości Polaków, postanowiłem wykorzystać za zgodą autora
wyjątkowy relief na wydrukowanych
przez nas kopertach, znaczkach. W
ten sposób chcemy zaakcentować to
wydarzenie, a tym samym wpisać się
w obchody 100-lecia urodzin Jana
Pawła II – zaznacza E. Stankowiak.
Z okazji tej rocznicy wydane zostały
dwie koperty, dwa znaczki personalizowane z reliefem „Chica” oraz zaprojektowany przez E. Stankowiaka i
Emilię Włodarczyk specjalny stempel dedykowany tej rocznicy. Walory
filatelistyczne będą do kupienia na
poczcie polskiej po 18 maja br.
m

Szpitale muszą tak przeorganizować izby przyjęć i Szpitalne Oddziały Ratunkowe, by pacjenci z objawami koronawirusa już od samego początku byli oddzielani od pozostałych.
W Kępnie pacjenci podejrzani o zakażenie koronawirusem przebywać będą w pomieszczeniach dotychczasowego oddziału kobiecej interny

Cmentarz parafialny został zamknięty 4 kwietnia br. ze względu na
zalecania władz rzędowych związane z pandemią koronawirusa. Od 20
kwietnia br. (poniedziałek) cmentarz
parafialny w Kępnie będzie ponownie
otwarty dla osób, które chcą odwiedzić groby swoich najbliższych. Odwiedzając groby, należy przestrzegać
obowiązujących zasad, czyli nosić
maseczki na twarzy i zachowywać
odpowiedni dystans.
Na cmentarzu może znajdować
się nie więcej niż 50 uczestników
podczas jednego pogrzebu, oprócz
osób sprawujących kult religijny,

osób dokonujących pochowania lub
osób zatrudnionych przez zakład lub
dom pogrzebowy.
Ponadto zmieniły się również zasady uczestnictwa w nabożeństwach.
W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów
religijnych, w budynku użyteczności
publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować
się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni
tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. Oznacza to, że
w kępińskim kościele we mszy św.
może uczestniczyć około 40 osób.
m

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie podjął się utworzenia dodatkowego zespołu transportowego, który służy do przewożenia pacjentów na oddziały
zakaźne

Szpital w Kępnie walczy
z koronawirusem

Nowe zasady działania kępińskiego szpitala
Wszystkie szpitale prowadzące izby
przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe
zostały zobowiązane do przeorganizowania ich pracy w sposób umożliwiający
bezpieczną segregację i separację osób z
objawami koronawirusa od innych. Pacjenci z objawami koronawirusa już od
samego początku mają być oddzielani od
pozostałych. W przypadku kępińskiego

znaniu dopiero po rozpoznaniu koronawirusa za pomocą testu. Na otrzymanie
tego wyniku trzeba czekać 2-3 doby, a
szpitale zostały zobligowane do hospitalizacji części tych pacjentów. Jeżeli
pacjent będzie miał wynik dodatni,
zostanie natychmiast przetransportowany na oddział zakaźny w Poznaniu
– mówi zastępca dyrektora do spraw

Przed kępińskim szpitalem stanęły
namioty służące separacji pacjentów

szpitala pacjenci podejrzani o zakażenie koronawirusem przebywać będą w
pomieszczeniach dotychczasowego Oddziału Internistycznego Kobiecego.
Do tej pory podejrzenie zakażenia
u pacjenta skutkowało natychmiastowym przewiezieniem go do Poznania.
Wprowadzono jednak zmiany w tej
płaszczyźnie. - Pacjenci z podejrzeniem
będą transportowani do szpitala w Po-

medycznych kępińskiego szpitala Zbigniew Bera. - Stąd zmiany również w
kępińskim szpitalu, m.in. namiot przed
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.
Spodziewamy się, że będziemy musieli
postawić jeszcze jeden namiot w celu
ewentualnej segregacji pacjentów, aby
było to bezpieczne dla pacjentów, personelu i reszty społeczeństwa – podkreśla.
- Oddział Internistyczny Kobiecy już od

dłuższego czasu był przygotowywany na
to przekształcenie, nie ma tam żadnych
pacjentów. Będą tam przebywać tylko
osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Oczywiście, z wyjątkami
– Oddział Ginekologiczno-Położniczy
będzie dysponował własnym węzłem
sanitarnym, ponieważ przebywają tam
kobiety rodzące. Oddział Intensywnej
Opieki Medycznej też musi mieć wydzielony odcinek do przyjęcia pacjenta
podejrzanego o zakażenie koronawirusem, w celu ratowania jego życia. Cały
kępiński szpital musi zmienić sposób
działania. Dotyczy to jednak nie tylko
nas, ale szpitali w całej Polsce – dodał.
W kępińskim szpitalu znacznie
zmniejszyła się ilość pacjentów. - Ta
liczba jest mocno ograniczona, ponieważ odwołaliśmy zabiegi planowe,
wykonujemy tylko te w trybie pilnym,
ostrym. Zauważyliśmy też, że pacjenci
sami unikają zgłaszania się do szpitala, poza przypadkami rzeczywiście tego
wymagającymi, zmniejszyła się znacznie liczba wizyt na SOR-ze czy tzw.
wieczorynce. Jest to dobra sytuacja,
pod warunkiem, że pacjenci sami nie
przegapią swojej choroby – podsumował Z. Bera.
Oprac. KR

Zespół z kępińskiego szpitala do 10 kwietnia br. pobrał około
600 próbek od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa

Szpital w Kępnie, odpowiadając
na prośbę wojewody wielkopolskiego
Łukasza Mikołajczyka, jako pierwszy zorganizował zespół do pobierania wymazów w kierunku COVID-19
u osób przebywających na kwarantannie na terenie powiatu kępińskiego, jak i na pozostałym obszarze
województwa wielkopolskiego. - Od
miesiąca każdego dnia 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 – podkreśla dyrektor kępińskiego szpitala Beata Andrzejewska.
Zespół z kępińskiego szpitala
do 10 kwietnia br. pobrał około 600

próbek od pacjentów z podejrzeniem
koronawirusa. 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 Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kępnie, na propozycję Narodowego Funduszu Zdrowia, to utworzenie dodatkowego zespołu transportowego – tzw. transport
COVID – który służy do przewożenia
pacjentów z terenu Wielkopolski na
oddziały zakaźne. Do dnia dzisiejszego wykonanych było kilkadziesiąt
takich transportów, zarówno z naszego powiatu, jak i reszty Wielkopolski.
Oprac. KR
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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 10
Bogdan hr. Szembek
Bogdan Mieczysław Maria Szembek urodził się 7 sierpnia 1880 roku w
Wysocku Wielkim, jako syn Stanisława Feliksa i Augustyny z Zawiszów.
Ukończył gimnazjum w Ostrowie
Wielkopolskim, należał jako uczeń
do Towarzystwa Tomasza Zana, był

Bogdan Mieczysław Maria Szembek
– zdjęcie powojenne

jego aktywnym członkiem, potem
odbył studia rolnicze we Wrocławiu.
21 marca 1901 roku został formalnie właścicielem Wysocka Wielkiego. Majątek był zadłużony, dlatego
powoli doprowadził go do lepszego
stanu. Był prezesem miejscowego
Kółka Rolniczego i sekretarzem Komisji ds. Robotniczych Centralnego
Towarzystwa Gospodarczego. Odbył
służbę wojskową w latach 1902-1903
w 1. Pułku Ułanów w Miliczu. Po
wybuchu rewolucji w Niemczech był
współorganizatorem polskiego życia
politycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie został oficerem rezerwy,
gdyż nie chciał wiązać się z zaborcą,
pozostał więc aspirantem oficerskim.
Dopiero w 1922 roku został podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej.
Podczas I wojny światowej był skarbnikiem na powiat ostrowski Komitetu
Narodowego w Paryżu, a od czerwca
1918 roku członkiem Tajnego Komitetu Pięciu. Po 10 listopada 1918 roku
współuczestniczył przy formowaniu
1. Pułku Piechoty. Współpracował
w organizacji Batalionu Pogranicznego w Szczypiornie. Był delegatem

na polski sejm dzielnicowy w dniach
od 3 do 5 grudnia 1918 roku. Gdy
wybuchło powstanie wielkopolskie,
31 grudnia 1918 roku, uczestniczył
w zajęciu Ostrowa Wielkopolskiego, a potem Krotoszyna. Znany jest
fakt, że w czasie spotkania delegacji
polskiej na spotkanie z władzami
niemieckimi w Ostrowie Wielkopolskim ubrał się w dawny polski strój
szlachecki z szablą przy boku i żądał
wraz z delegacją Polaków opuszczenia przez Niemców powiatu ostrowskiego i Ostrowa Wielkopolskiego
oraz złożenia broni. Został wybrany
prezesem Powiatowej Rady Ludowej,
ale tego stanowiska nie przyjął, pozostał wiceprezesem, a potem komendantem Straży Ludowej na powiat
ostrowski. Straż ta liczyła 5 baonów
i 21 kompanii, stanowiła podstawową
formę organizowania się powstańczych wojsk wielkopolskich. Za tę
działalność Bogdan hr. Szembek
otrzymał Krzyż Niepodległości.
Należał do wielu organizacji i
stowarzyszeń na terenie powiatu
ostrowskiego: Komitet Wyborczy,
Towarzystwo Czytelni Ludowych,
Bank Ludowy, Rada Gromadzka,
Rada Gminna, Spółka Ziemska w
Ostrowie (jako członek zarządu),

Zdjęcie Bogdana hr. Szembeka z rodziną

przez 12 lat był prezesem ziemstwa,
współzałożycielem Rolnika i Spółki
Parcelacyjnej, piastował funkcję vicepatrona Towarzystwa Robotników,
sekretarza i prezesa Towarzystwa
Rolniczego Pleszewsko - Odolanow-

skiego, jak również był działaczem
komisji ds. robotniczych przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym. Wykupił wraz z księdzem
Jabłońskim wieś Twardów z rąk landrata niemieckiego.

Siostra Laetitia od Miłości Bożej – córka
Bogdana hr. Szembeka, zamordowana
przez bandy Ukraińców w Jazłowcu

Bogdan hr. Szembek był żonaty z
Zofią Ponińską (1883 - 1930), ich ślub
odbył się 24 stycznia 1905 roku w
Krakowie. Urodziło się im 10 dzieci:
Stanisław Adolf Maria
(ur.1905), Zofia Augustyna Maria Irena
(ur. 1907), Adolf Kazimierz Maria (ur. 1908),
Maria Wanda Rozalia
(1909 - 1944) – później zakonnica siostra
Laetitia od Miłości Bożej w Zgromadzeniu
Sióstr Niepokalanek w
Jazłowcu (zamordowana przez bandę Ukraińców na Ukrainie),
Jan Wacław Maria (ur.
1911), Stanisław (19121943)
zastrzelony
przez bandę „Saszki” człowieka zrzuconego
przez sowiecką władzę
w Garbaczu, koło Opatowa. Pozostałe dzieci to: Bogdan Edward Maria
(1913-1975), Irena Antonina Maria
(ur. 1915), Wanda Józefa Maria (ur.
1918-1971) i Jadwiga Weronika Maria
(1920-1973).

Gmina Kępno zawarła umowę na budowę dwóch odcinków ul. Nowowiejskiego

Niebawem rusza kolejny etap remontu

17 kwietnia br. burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus podpisał

Prezes Zarządu KPDM Kamil Mega

4

umowę z prezesem Zarządu Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Kamilem Megą na
budowę dwóch odcinków ul. Nowowiejskiego. Jest to drugi etap tej
inwestycji. - Inwestycja będzie realizowana przez kępiński podmiot,
pracowników z powiatu kępińskiego, z czego bardzo się cieszę.
Ta część miasta uzyska nowe drogi,
dzięki czemu poprawi się standard
życia mieszkańców – podkreślił burmistrz. - Pandemia koronawirusa
wprowadziła niepokój na świecie
i środki finansowe na inwestycje
zostały wstrzymane. Cieszę się, że

na ten moment mamy zapewnioną
pracę dla swoich pracowników. Czekamy na przekazanie placu budowy
i rozpoczniemy budowę. Myślę, że
nastąpi to pod koniec miesiąca. Jesteśmy zobligowani terminami także
z firmą, która wykonuje kanalizację
na tym odcinku – dodał K. Mega.
Do 10 czerwca br. powstanie
300-metrowy odcinek jezdni o nawierzchni asfaltowej – od ul. Paderewskiego do Potworowskiego, oraz
80-metrowy – od ul. Potworowskiego
do Jesiennej. Wartość inwestycji to
448.914,44 zł.
Oprac. KR
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Po I wojnie światowej Bogdan hr.
Szembek gospodarował w Wysocku
Wielkim. W 1922 roku został mianowany ppor. rezerwy Wojska Polskiego. W 1926 r. majątek Wysocko Wielkie obejmował powierzchnię 802,29
ha, w tym ziemi uprawnej 478,29
ha, łąk i pastwisk 88 ha, lasów 228
ha i nieużytków 8 ha. Sadowie natomiast liczyło 594, 38 ha, w tym ziemi
uprawnej 397,66 ha, łąk i pastwisk 39
ha, lasów 122 ha i nieużytków 35 ha.
Znajdowała się tam też cementownia.
W 1932 roku hrabia Bogdan
Szembek, rezydujący w Wysocku
Wielkim koło Ostrowa Wielkopolskiego, zachęcony przez prymasa
Polski, księdza kardynała Augusta
Hlonda, wydzielił ze swoich posiadłości w pobliskim Sadowiu 10 hektarów
terenu pod budowę klasztoru dla oo.
pasjonistów i sprowadził z Włoch
zakonników ze Zgromadzenia Męki
Pańskiej (ojców pasjonistów). Wzgórze Sadowie wznosiło się na skraju

światowej wrócił do Wysocka Wielkiego.
Bogdan hr. Szembek po II wojnie światowej, decyzją władz komunistycznych w Polsce w 1945 roku
otrzymał nakaz opuszczenia swego
majątku - bez prawa powrotu oraz nie
mógł zbliżyć się do swych dawnych
posiadłości bliżej jak na 100 km odległości. Jego majątek rolny został mu
zabrany przez władzę komunistyczną
w powojennej Polsce.
Bogdan hr. Szembek przebywał w Gorzowie Wlkp. i tam zmarł
u swego syna, Jana hr. Szembeka,
30 marca 1956 roku. Został pochowany obok kościoła parafialnego w
Wysocku Wielkim. W kościele w
Wysocku Wielkim pochowany jest
jego ojciec, artysta malarz szkoły
Matejki i absolwent Królewskiej
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, Stanisław hr. Szembek.
Nadmieniam, że w 1995 roku
zorganizowałem w Wysocku Wiel-

Powitanie kardynała Augusta Hlonda 6 listopada 1932 roku - kościół pasjonistów w Sadowiu

wioski wśród rozległych lasów i pól.
Dziś znajduje się tu w pięknym parku stopniowo powiększany klasztor
z kościołem i trzema krzyżami, od
których cały ten obiekt i teren przyjął
nazwę „Golgoty”.
6 listopada 1932 roku ks. kardynał Hlond poświęcił kościółek pasjonistów w Sadowiu. Przełożony klasztoru, Włoch o. Bartłomiej Rapetti,
witając księdza prymasa, powiedział
między innymi: Zamiarem naszym
jest, aby klasztor w Sadowiu był domem nowicjatu i domem rekolekcji.
Sadowe - to nazwa piękna i prorocza.
Oby Bóg Najwyższy Twoim dzisiejszym błogosławieństwem, Eminencjo, wlał taką moc, iżby ten klasztor
był prawdziwie sadem wzniosłych
cnót, centrum światła ewangelicznego, oazą odpoczynku dla wielu dusz,
górą uświątobliwieniai łask.
Po wybuchu II wojny światowej
Bogdan hr. Szembek został aresztowany 10 listopada 1939 roku przez
Schutzpolizei i na początku marca
1940 roku osadzony w więzieniu w
Kielcach. Po pewnym czasie został
zwolniony. Po zakończeniu II wojny

kim koło Ostrowa Wielkopolskiego,
w Gminnym Ośrodku Kultury, sympozjum pt. Bogdan hrabia Szembek –
fundator włoskiego Klasztoru Ojców
Pasjonistów w Sadowiu.
Opracował:
Władysław Ryszard Szeląg

Pierwszy przełożony klasztoru oo. pasjonistów w Sadowiu - ojciec Bartłomiej Rapetti

Bibliografia: Strona internetowa Sadowie Golgota, Klasztor – oo pasjonistów (wykorzystano także fotografie) koło Ostrowa Wielkopolskiego.
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Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem (2019-nCoV) w Polsce odnotowano
4 marca 2020. Do 15 kwietnia 2020 roku potwierdzono 2 071 710 przypadków zachorowania na COVID-19 na całym świecie. 137 029 osób z tego powodu zmarło, ale udało się wyleczyć 507 330 osób.
Wirus z Azji dotarł do Europy, a także do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Afryki, sieje spustoszenie w większości państw świata

Życie w cieniu pandemii
Wybuch epidemii koronawirusa
drastycznie i w krótkim czasie zmienił życie miliardów ludzi na całym
świecie. Wszytko zaczęło się w Chinach w mieście Wuhan w listopadzie
2019 roku. Wtedy wybuchła tam epidemia koronawirusa, która w szybkim tempie zaczęła się rozprzestrzeniać na kolejne państwa i kontynenty.
Wcześniej choroba nie miała nazwy
i posługiwano się określeniami typu
„choroba wywołana przez koronawirus” lub „zachorowanie z powodu
zakażenia koronawirusem z Wuhan”.
Nazwa COVID-19 została ogłoszona
przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) i obowiązuje oficjalnie. „CO”
w nazwie oznacza koronę (ang. corona), „VI” – wirus (ang. virus), „D”
- chorobę (ang. disease), a liczba 19
wskazuje rok pojawienia się wirusa
– 2019 (Corona-Virus-Disease-2019).
Różnica między koronawirusem a
COVID-19 jest taka, że koronawirus
to czynnik wywołujący chorobę, a
COVID-19 to choroba, czyli zespół
objawów spowodowanych przez ten
czynnik. Objawia się ona najczęściej
gorączką, kaszlem, dusznościami,
bólami mięśni, zmęczeniem. Dlatego łatwo można pomylić ją z grypą,

która także pojawia się w okresie jesienno-zimowym w większości krajów świata. Oficjale źródła podają,
że ponad 80% chorych przechodzi
infekcję koronawirusa skąpoobjawowo lub nawet bezobjawowo. Osoby
te nie wymagają zazwyczaj żadnego
leczenia lub mogą być leczone we
własnym domu. Są jednak grupy ludzi szczególnie zagrożone cięższym
przebiegiem choroby. Do tej grupy
zaliczają się ludzie starsi i schorowani, leczący się na choroby przewlekłe,
takie jak nadciśnienie tętnicze nowotwory czy cukrzyca, osoby po przeszczepach i chemioterapii itp. 14%
chorych ma ciężki przebieg choroby
i te statystyki są niepokojące. Odsetek ofiar śmiertelnych jest wyższy niż
w przypadku grypy, wynosi bowiem
ponad 3%, podczas, gdy w przypadku grypy, odsetek ten jest mniejszy
niż 1%. I to właśnie ten grypopodobny wirus wpłynął na życie i funkcjonowanie większości państw świata.
Pierwszy przypadek zakażenia
koronawirusem w Polsce odnotowano w środę, 4 marca br. Zarażonym
okazał się mieszkaniec województwa lubuskiego, który wrócił z zagranicy. Po dwóch tygodniach prze-

bywania na oddziale zamkniętym w
izolatce szpitala zakaźnego został
wypisany do domu. W przypadku
tego pacjenta przebieg choroby był
łagodny i po wyleczeniu pacjent został ponownie przebadany i wypuszczony do domu, gdyż dwa kolejne testy dały wynik negatywny. Miało to
miejsce 20 marca br. Mężczyzna ten
od momentu potwierdzenia u niego
zakażenia określany był mianem
„pacjenta zero” (oznacza to pierwszą zdiagnozowaną osobę zarażoną
wirusem).
Niestety, właśnie od 4 marca zaczął się problem epidemii koronawirusa w Polsce. Kolejni chorzy zgłaszali się w kolejnych dniach. Dlatego
też 11 marca Światowa Organizacja
Zdrowia ogłosiła, że zapadalność na
koronawirusa na całym świecie jest
tak duża i dynamicznie postępująca, że należy ją traktować jako pandemię. Tempo wzrostu liczby osób
zarażonych oraz ofiar śmiertelnych
nieustannie wzrasta. Właśnie dlatego szereg państw świata, w tym
Polska, podjęły wszelkie niezbędne
kroki mające na celu powstrzymanie
pandemii.
Modne stało się robienie zaku-

pów „na zapas”. Ludzie masowo zaczęli wykupywać produkty podstawowego użytku i tak zwany suchy
prowiant z obawy, że czegoś mogłoby
im zabraknąć. Przed takim postępowaniem przestrzegają media. Władze
państwowe obiecują bezustannie,
że żywności i innych produktów
niezbędnych do życia w kraju nie
zabraknie. Wydawać by się mogło
jednak, że powyższe zachowania są
wynikiem narastającej paniki ogólnospołecznej. Ludzie obawiają się
epidemii. Nikt tak naprawdę nie wie,
jak zniósłby zachorowanie jego organizm i jak by się to dla niego zakończyło. Dodatkowo media, publikując
kolejne informacje o zachorowaniach
i ofiarach śmiertelnych nie tylko na
świecie, ale i w Polsce nakręcają całą
sytuację jeszcze bardziej, potęgując
tym samym społeczny strach i lęk
przed epidemią.
Wzrastająca drastycznie liczba
zakażeń wymusiła w pewnym stopniu na władzy państwowej konieczność wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego w Polsce, które w
bardzo krótkim czasie zmieniono w
obowiązujący do odwołania stan epidemii. 24 marca wprowadzono zakaz
przemieszczania się, poza ważnymi
wyjątkami, które dotyczą dojazdu
do pracy, czy też zrobienie niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw,
wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi
czy też wyprowadzenia psa na spacer. Należy także podkreślić, iż przemieszczanie się może odbywać się
jedynie w grupach dwuosobowych,
chyba, że są to członkowie rodziny,
wówczas ta zasada nie obowiązuje.

Fundusz Dróg Samorządowych - 231 mln zł dla samorządów w 2020 roku

Dofinansowania do dróg samorządowych

Premier Mateusz Morawiecki
zatwierdził listy zadań przyjętych
do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)
w ramach naboru wniosków na 2020
rok. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk przedstawił listę zadań, które
otrzymają wsparcie w Wielkopolsce.
Będą to łącznie 152 zadania, w tym
41 powiatowych i 111 gminnych, co
pozwoli na budowę, przebudowę lub
remont aż 184 kilometrów dróg. W
2020 r. na inwestycje drogowe zostanie przeznaczona kwota 231,7 mln zł.
Wojewoda wielkopolski opublikował 16 kwietnia br. listę inwestycji,
które otrzymają rządowe wsparcie w
2020 roku. W ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w Wielkopolsce zostanie wybudowanych i przebudowanych 96 km dróg powiatowych, i 88
km gminnych. Niektóre zadania mają
charakter wieloletni, w związku z
czym w 2020 roku samorządy otrzymają 231,7 mln zł, a w następnych
latach kolejną część na dokończenie
inwestycji, co łącznie stanowi 284,7
mln zł.
- Budowa lokalnych dróg to
wsparcie dla samorządów, ale i dla
gospodarki, do której dzięki rządowemu programowi trafiają miliony złotych. Fundusz Dróg Samorządowych pozwala wyrównywać
dysproporcje pomiędzy infrastrukturą w poszczególnych gminach i
powiatach, a także zwiększa szanse
na inwestycje i nowe miejsca pra-

cy. Dla Wielkopolski w 2020 roku
zostanie skierowanych ponad 231
mln zł. To ogromne środki, dlatego
gratuluję wszystkim samorządom,
których wnioski znalazły się na li-

trafi do miasta Konin – ponad 20 mln
zł, powiatu grodziskiego – 10,5 mln
zł, powiatu jarocińskiego – 8,2 mln
zł. Środki z listy zadań przyjętych do
dofinansowania zostaną także skie-

Ulica Dworcowa będzie
remontowana

ście – mówi wojewoda wielkopolski
Ł. Mikołajczyk. – Otrzymuję także
wiele sygnałów od wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, którzy niezależnie od barw politycznych
niezwykle doceniają program, który
znacząco przyczynia się do poprawy
jakości infrastruktury w poszczególnych regionach Wielkopolski – dodaje wojewoda.
Dofinansowanie poszczególnych
inwestycji będzie sięgało od 50 do
80% ich wartości. Wśród zadań powiatowych największa pula środków

rowane m.in. do powiatów poznańskiego, leszczyńskiego, krotoszyńskiego, tureckiego, nowotomyskiego,
ostrzeszowskiego, wągrowieckiego,
kaliskiego, kolskiego, ostrowskiego,
rawickiego, złotowskiego, kościańskiego, gostyńskiego, słupeckiego,
średzkiego, tureckiego, wrzesińskiego, pleszewskiego, pilskiego, kępińskiego czy miast na prawach powiatu
– wspomnianego Konina czy Kalisza.
– Staraliśmy się objąć zasięgiem dofinansowania większość wielkopolskich powiatów. To zadanie w dużej

mierze udało się zrealizować – wyjaśnia Ł.Mikołajczyk.
Szerokim wsparciem zostały objęte również wielkopolskie miasta i
gminy, m.in. Kraszewice, Trzcianka,
Kostrzyn, Września, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Koło, Opatówek,
Swarzędz, Jaraczewo, Gniezno, Suchy Las, Kępno, Środa Wielkopolska,
Kleczew, Czarnków, Puszczykowo,
Kościan, Kłodawa, Szamotuły, Leszno, Złotów, Rawicz czy Dobrzyca.
– Konkurencja wśród gmin była bardzo duża, jednak udało nam się zapewnić wsparcie ponad 100 jednostkom. Jestem przekonany, że ta skala
inwestycji jest odpowiedzią na wiele
potrzeb, które niekiedy przez lata
zgłaszali mieszkańcy, a dziś mogą
się doczekać ich realizacji – stwierdza Ł. Mikołajczyk. W przypadku
gmin dofinansowania będą sięgały od
ponad 140 tys. zł do 3,6 mln zł.
Starostwo w Kępnie otrzymało
dofinansowanie w kwocie 2.831 278
zł na przebudowę ul. Dworcowej w
Kępnie. Zadanie miało rozpocząć
się w styczniu tego roku, a zakończone ma zostać w październiku br.,

A od 16 kwietnia obowiązuje w Polsce zakrywanie twarzy (usta i nos)
maseczką, szalem lub czymkolwiek
innym, by ograniczyć drogę rozprzestrzeniania się wirusa.
Stan epidemii jest, niestety, bardzo niepokojącym zjawiskiem nie
tylko ze względów zdrowotnych.
Wpływa także znacząco na gospodarkę polską i światową. Powoduje drastyczny wzrost cen szerokiej
gamy produktów, m.in. żywnościowych oraz tych przeznaczonych do
higieny, jak mydła, żele antybakteryjne, czy maseczki ochronne. Szereg
firm, instytucji czy sklepów zostało
zamkniętych odgórnie lub właściciele sami zdecydowali się na ten krok z
obawy przed rozprzestrzenianiem się
wirusa. To z kolei przyczyniło się w
dużej mierze do przymusowych urlopów, zwolnień pracowników, a co za
tym idzie do drastycznego wzrostu
bezrobocia w Polsce i na świecie.
Wszelkie ograniczenia ogłoszone
przez władzę państwową aktualizowane są na bieżąco i przekazywane
za pomocą ogólnopolskich mediów.
Póki co obowiązują do odwołania.
Trudno stwierdzić, jak długo utrzyma się ta sytuacja. Wszystko zależy
od tego, jak będzie postępować epidemia koronawirusa. Drastycznie i
szybko zmieniła ona życie ludzi nie
tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Należy ufać, że wprowadzone ograniczenia pomogą uporać się światu z
tą trudną i nierówną walką, z której
wyjdziemy obronną ręką.
Źródło: Internet
Oprac. Ewelina Świątek

koszt inwestycji to 5.662.556 zł. Jak
podkreśla starosta Robert Kieruzal
– Jest to długo wyczekiwana przez
samorządy zarówno powiatowe jak i
gminne lista. Daje ona zielone światło do kolejnych kroków związanych
już z rzeczową realizacją zadania.
Pierwszym z nich będzie przetarg,
wyłonienie wykonawcy i dalej faktyczne rozpoczęcie inwestycji, a, jak
widzimy, stan ulicy Dworcowej w
Kępnie wymaga interwencji.
Z kolei Urząd Gminy w Kępnie
otrzymał dofinansowanie - 1.035.086
zł do przebudowy ul. Armii Krajowej,
zadanie to rozpocząć miało się od
stycznia i potrwa do września 2020 r.
Koszt całości inwestycji to 2.072 173
zł. A Urząd Gminy w Perzowie otrzymał wsparcie w kwocie 345 820 zł na
przebudowę drogi w Perzowie, koszt
całkowitej inwestycji to 691,641 zł.
Rozpoczęcie budowy ma zacząć się
w maju, a zakończyć w październiku
2020 r.
Poziom dofinansowania z FDS
dla zadań powiatowych i gminnych
jest uzależniony od wysokości dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym
większa wartość dofinansowania,
przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów
realizacji zadania.
Oprac. m

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
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Wiadomości
Niektóre kępińskie markety siecowe wprowadziły, wzorem
państw w zachodniej Europie, „godzinę dla seniorów”.
Także jedna z sieci dyskontów ma kilka propozycji dla starszych i obawiających się o swoje bezpieczeństwo klientów

Ponad 3.200.000 zł na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa – to
wkład szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministerstwa
Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych

Zmiany dla zakupowiczów Przekażą środki na zagospodarowanie
zużytych ubrań ochronnych

Od początku kwietnia wszyscy
klienci marketów są proszeni o dostosowanie się do wprowadzonych
zmian, mających na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa osobom
najbardziej narażonym na zakażenie. Jednym z działań sklepów na ich
rzecz jest specjalna godzina zakupów
dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, a w szczególności seniorów. Do
tej pory na mocy poprzednich rozporządzeń zakupy w sklepach między
godz. 10.00 a godz. 12.00 mogły robić
tylko osoby powyżej 65. roku życia.
Zasada ta obowiązywała we wszystkie dni tygodnia. Od poniedziałku 20

mi w ciąży ? Przecież one też są narażone – pyta Magda (27 lat) z Kępna.
Dodatkowo starsi klienci w
dyskontach sieci mają mieć pierwszeństwo przy kasach, a inne osoby
będą proszone o ich przepuszczenie.
- My stosujemy się z dziećmi do tych
zmian. Wychodzimy tylko kiedy trzeba, cały czas siedzimy w domu. Więc
uważam, że seniorzy też powinni tak
robić. A nie chodzić specjalnie do
sklepu po byle co. Albo w parach i
pogaduchy sobie robią, bo znajomych spotykają – zauważa Teresa (34
lata) z Kępna.
Jest jeszcze jedna zmiana, dotyW marketach nowe
zasady zakupów

kwietnia ulega to zmianie. „Godziny
dla seniorów” będą obowiązywać
tylko od poniedziałku do piątku. Nie
zmieniają się godziny - nadal będzie
to od 10.00 do 12.00. W weekendy nie
będzie już specjalnych godzin na zakupy dla starszych osób.
Rozwiązania dla seniorów zastosowały także markety działające
w naszym mieście. W sklepach sieci
mają się pojawić specjalne skrzynki
wraz z prostymi, gotowymi do wypełnienia formularzami - w ten sposób będą mogli się zgłaszać zarówno
seniorzy potrzebujący pomocy w zakupach, jak i osoby, które chciałyby
im w tych zakupach pomóc. Ma w
tym pomóc specjalny program „Czas
na pomaganie seniorom 65+”, który
ułatwi płacenie za zakupy robione
przez wolontariuszy. - A co z kobieta-

cząca wszystkich klientów sieci od
20 kwietnia br. w sklepach do 100 m2
powierzchni może być 4 klientów na
jedną kasę, w sklepach powyżej 100
m2 powierzchni: 1 osoba na każde 15
m2 powierzchni. Stacje benzynowe,
targowiska: do 4 klientów na jedną
kasę lub miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyjątkiem obsługi. Nadal na
zakupach trzeba nosić rękawiczki. W
weekendy nie zrobimy zakupów w
wielkopowierzchniowych sklepach
budowlanych.
Od nowego tygodnia zniesiony
zostaje również ogólny zakaz przemieszczania się. Otwarty zostaje
wstęp do parków i lasów, a samodzielnie z domów mogą wychodzić
osoby powyżej 13. roku życia (do tej
pory mogli to robić tylko pełnoletni).
m

- Wszyscy jesteśmy bardzo
wdzięczni medykom, którzy codziennie wykonują ogromną pracę, opiekując się chorymi na COVID-19,
niejednokrotnie narażając własne
zdrowie i życie. Ze względów sanitarnych, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się koronawirusem,
odpady w postaci maseczek, przyłbic
i kombinezonów ochronnych, z których korzystają, muszą być zagospodarowywane w bezpieczny sposób.
Dlatego też cieszy nas inicjatywa
Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
które, mając na uwadze zdrowie i
bezpieczeństwo personelu medycznego oraz troskę o środowisko, przekażą
wsparcie finansowe na ten cel – mówi
minister klimatu Michał Kurtyka.
Jak dodał szef resortu klimatu,
priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy mogą
mieć styczność z odpadami medycznymi. Bezpieczne zagospodarowanie
zużytych ubrań ochronnych i maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny, jest bardzo istotnym
zadaniem, którego bieżąca realizacja
wymaga wsparcia.

Każdy z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże wsparcie
finansowe jednoimiennym szpitalom
zakaźnym w swoim regionie. - Będziemy na bieżąco współpracować

Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.
W województwie wielkopolskim
środki finansowe na unieszkodliwienie
odpadów medycznych – 100.000 zł – zostaną przekazane dla Wielospecjalistycz-

Każdy z 16 WFOŚiGW przekaże wsparcie finansowe jednoimiennym
szpitalom zakaźnym w swoim regionie. Fot. https://darlowo.naszemiasto.pl

z Agencją Rezerw Materiałowych
i Urzędami Wojewódzkimi, by skutecznie i sprawnie przekazywać
środki szpitalom i izolatoriom tworzonym w poszczególnych województwach – zapowiada przewodniczący
Konwentu Prezesów Wojewódzkich

nego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w
Poznaniu (70.000 zł) oraz Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego
UW im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu (30.000 zł).
Oprac. KR

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu
zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu rodziny
lub krewnych p. Andrzeja IWAŃSKIEGO,
który został pośmiertnie mianowany przez Prezydenta RP
na pierwszy stopień oficerski.
P. Andrzej IWAŃSKI urodził się 20 listopada 1887 r.
w Kaliszkowicach Kaliskich (obecnie gm. Mikstat, pow. Ostrzeszów)
jako syn Wojciecha i Antoniny z d. Kaszuba. Zmarł 12 maja 1940 r.
Został zamordowany przez niemieckie gestapo w Kępnie.
Przed śmiercią mieszkał w Kępnie przy ulicy Staszica 20.
Poszukiwania prowadzone są w celu wręczenia rodzinie
patentu oficerskiego.
Rodzinę lub osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje,
proszone są o kontakt: tel. 261 612 826
lub e-mail: wkukalisz@ron.mil.pl

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
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04

31 (125%)
36 (145%)
26 (104%)
40 (160%)
45 (180%)
52 (208%)
43 (172%)

52 (104%)
60 (120%)
43 (86%)
67 (134%)
75 (150%)
88 (176%)
72 (144%)

Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04

40 (160%)
32 (129%)
34 (137%)
26 (104%)
64 (258%)
70 (281%)
56 (224%)

67 (134%)
51 (102%)
56 (112%)
42 (84%)
108 (216%)
117 (234%)
93 (186%)

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

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

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04

31 (125%)
20 (80%)
21 (84%)
26 (104%)
37 (149%)
47 (188%)
44 (176%)

51 (102%)
34 (68%)
35 (70%)
44 (88%)
61 (122%)
52 (156%)
74 (148%)

Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana

Raport będziemy publikować co tydzień.

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

Wiadomości

informacje

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy mogą ubiegać się o
świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Izolacja osób powracających z zagranicy obejmuje teraz także współmieszkańców. Również oni mają prawo do świadczeń
chorobowych

Świadczenie chorobowe dla powracających
z zagranicy i współmieszkańców
Osoba, która przekracza granicę
państwową, ma obowiązek odbycia
obowiązkowej kwarantanny, która
trwa 14 dni. Zasada ta została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia,

je uzyskać, należy złożyć specjalne
oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest
dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Takie oświad-

Osoby powracające z zagranicy i objęte kwarantanną oraz domownicy
nabywają prawo do świadczenia chorobowego. Fot. www.moja-ostroleka.pl

taka osoba może ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy
albo zasiłek chorobowy finansowany
z ubezpieczenia społecznego. Aby

czenie pracownik lub zleceniobiorca
składa do swojego płatnika składek,
np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Osoby prowadzące działalność poza-

rolniczą i osoby z nimi współpracujące, składają oświadczenie w ZUS.
Oświadczenie może być przekazane
elektronicznie – za pośrednictwem
Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) – podkreśla regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce
Marlena Nowicka. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego
do Zakładu.
Płatnik składek, który wypłaca
zasiłki, lub ZUS może wystąpić do
właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji
danych zawartych w oświadczeniu.
Należy pamiętać, że, jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu
osoby, która odbywa kwarantannę, z
obowiązku jej odbywania, osoba ta
powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe
(np. pracodawcę, zleceniodawcę albo
ZUS).
Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową
kwarantanną, nabywają prawo do
świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zlece-

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia
społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego
wniosku. Jest on dostępny na stronie internetowej ZUS

Jest uproszczony wniosek
o odroczenie płatności
wiednią kratkę, w zależności od tego,
o co wnioskujemy, np. o odroczenie
terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o
odroczenie. Okres przesunięcia to 3

miesiące – wyjaśnia.
Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS
(PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce
dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie
rozpatrzy sprawę, wyśle
do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez
niego adres e-mail lub
pocztą. Po otrzymaniu
umowy, należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę przedsiębiorca powinien przekazać
do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan,
a oryginał dostarczyć
później.
Wszystkie informacje dotyczące pomocy
dla
przedsiębiorców,
zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem,
orzecznictwa
lekarskiego i kontaktu
z pracownikami ZUS
podczas stanu epidemii,
dostępne są na stronie
www.zus.pl w zakładce
„koronawirus”.
Oprac. KR
https://nowiny24.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów uznał, po uzgodnieniu
z Komisją Europejską, że odroczenie
o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, nie stanowią pomocy publicznej. W tej
sytuacji ZUS opracował
i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców.
Wniosek
jest przeznaczony dla
wszystkich
przedsiębiorców, niezależnie od
sposobu prowadzenia
przez nich księgowości.
- Aby wypełnić
uproszczony wniosek,
wystarczy jedynie podać
podstawowe dane, takie
jak NIP, REGON lub
PESEL. We wniosku
należy również pokrótce
wyjaśnić, w jaki sposób
epidemia koronawirusa
wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy
– informuje rzeczniczka
prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka. - W treści wniosku
należy zaznaczyć odpo-

niobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą
mieć opłaconą składkę chorobową,
która jest dobrowolna.
- Wszystkie informacje dotyczące
pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku
za czas kwarantanny, opieki nad
dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego
i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na
stronie www.zus.pl w zakładce „koronawirus” – dodaje M. Nowicka.
Zasiłek chorobowy również
dla współmieszkańców
Początkowo kwarantanna obowiązywała tylko osobę, która wróciła z zagranicy. Obecnie dotyczy
również osób, które wspólnie z nią
zamieszkują lub gospodarują. W
tym celu osoba wracająca z zagranicy przekazuje dane domowników
do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zmiana wynika z rozporządzenia
Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na podstawie tych przepisów
również domownicy osoby wracającej z zagranicy po 31 marca br.,
którzy odbywają obowiązkową kwarantannę, mają prawo do wypłaty
świadczeń chorobowych. - W takim

przypadku, podstawą do wypłaty zasiłku jest oświadczenie o odbywaniu
obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu
jej razem z osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie należy złożyć
w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny – informuje
M. Nowicka.
Również ten wzór oświadczenia
jest dostępny na stronie internetowej
www.zus.pl.
Prawo do świadczeń chorobowych podczas kwarantanny mają
osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia,
jeśli opłacają dobrowolne składki
chorobowe.
ZUS przypomina, że osoba, która w czasie kwarantanny lub izolacji
pobiera zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, nie może wykonywać jednocześnie pracy. Wyjątkiem są osoby
wykonujące zawody medyczne, które
w czasie kwarantanny lub izolacji,
w warunkach domowych, świadczą
pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub
udzielają świadczeń zdrowotnych w
ramach telemedycyny.
Oprac. KR

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki szkolno-wychowawczej w związku z koronawirusem
przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych.
Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ulega wydłużeniu do 26 kwietnia br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
także dla rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami
Zgodnie z przyjętą w marcu
rządową specustawą, w przypadku
zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub
szkoły, rodzice dziecka w wieku do 8
lat mogą skorzystać z dodatkowego,
14-dniowego zasiłku opiekuńczego.
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
lub szkoły w związku z koronawirusem od 26 marca br. przysługuje
również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat:
do 16. roku życia – które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18.
roku życia – które mają orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; które mają
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Nowe przepisy przyznają także
prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom
lub opiekunom osób pełnoletnich
niepełnosprawnych, zwolnionym od
wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad
taką osobą w przypadku zamknięcia
z powodu koronawirusa placówki, do
której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
- Oświadczenie o dodatkowym
zasiłku opiekuńczym można złożyć
przez Internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo
współpracująca z osobą prowadzącą
działalność, dla której płatnikiem
zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie –

za pośrednictwem Platformy Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. O
korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego
zleceniodawcę, a osoba prowadząca
działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS. Zasiłek opiekuńczy
jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on
matce lub ojcu dziecka, a wypłacany
jest temu z rodziców, który wystąpi
o jego wypłatę. Rodzice mogą też
podzielić się opieką nad dzieckiem
w ramach limitu zasiłku – poinformowała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena
Nowicka. - Trzeba pamiętać, że nie
zmieniły się zasady przysługiwania
dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Zasiłek w dodatkowym wymiarze
przysługuje łącznie obojgu rodzicom
– jego długość nie zależy od liczby
dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje,
jeśli drugi z rodziców dziecka może
zapewnić dziecku opiekę (np. jest
bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego) – dodała.
Dodatkowego zasiłku nie wlicza
się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia
br., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ulega wydłużeniu
do 26 kwietnia br., czyli do czasu ponownego otwarcia placówek oświatowych.		
Oprac. KR
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Piłka nożna >>> Miniony tydzień przyniósł wprowadzenie kolejnych, istotnych regulacji dla klubów sportowych

Kolejne zmiany w dotacjach
W sobotę, 18 kwietnia weszła w życie kolejna ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, czyli tak zwana Tarcza Antykryzysowa 2.0.
Nowe przepisy wprowadziły kolejne istotne regulacje dla klubów
sportowych. W krótkim artykule przedstawiamy zmiany w zakresie dotacji.
Nowe przepisy dotyczą wszystkich umów zawieranych w trybie
ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. W tych ramach mieszczą się zarówno umowy o powierzenie bądź wsparcie realizacji zadania
publicznego jak i małe granty, zawarte przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Ustawowe
zmiany nakładają na strony umowy
obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Zapis ten
dotyczy obu stron, a więc tak beneficjenta – w tym przypadku klubu sportowego – jak i jednostkę samorządu
terytorialnego udzielającą wsparcie.
Co również bardzo istotne, ustawa
wskazuje szereg okoliczności podlegających informowaniu. Przepisy
odnoszą się zarówno do okoliczności,
które już się pojawiły jak i mogących
potencjalnie wystąpić. Z punktu widzenia klubów najważniejsze dotyczą
braku możliwości realizacji poszczególnych działań określonych umową
(niemożność prowadzenia treningów,
zawieszenie rozgrywek itd.). Konsekwencją powyższego może być
zmiana umowy, w szczególności w
zakresie terminu wykonania umowy,
jej czasowe zawieszenie jak również

zmiany w sposobie jej wykonania czy
zakresie przedmiotowym. Co bardzo
istotne szczególnie dla organu dotującego, ustawodawca zdecydował, że
taka zmiana umowy, a także nieustalenie bądź niedochodzenie od zleceniobiorcy należności powstałych w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, jak również
przestępstwa. Tym samym jednostki
samorządowe dostały do ręki narzędzie dające bardzo dużą swobodę
działań w zakresie przyznawanych
klubom środków. Wykorzystanie
tego mechanizmu na korzyść klubów
nie jest jednak obowiązkowe i zależeć
będzie od woli organu dotującego.
Przypomnijmy, że w pierwszej
Tarczy Antykryzysowej wprowadzono zapisy dotyczące zmian w sposobie rozliczenia dotacji w związku z
wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego, a następnie stanu
epidemii. Przyjęte wówczas przepisy
między innymi pozwalały uznać za
uzasadnione wydatki, które zostały
poniesione na przygotowania do realizacji zamierzonego celu, mimo, że
faktyczny rezultat z powodu na przykład odwołania rozgrywek nie został
osiągnięty.
BAS

Piłka nożna >>> Postojowe dla trenerów? Tak! Szkoleniowcy mogą w obecnej sytuacji starać się o otrzymanie
specjalnego świadczenia.

Trenerzy mogą starać się o postojowe
Najliczniejszą w środowisku piłkarskim grupą, która w obecnej
sytuacji narażona jest na zagrożenia związane ze spadkiem dochodów, są trenerzy. Podobnie, jak i inni zleceniobiorcy i przedsiębiorcy, szkoleniowcy mogą starać się o otrzymanie świadczenia postojowego.

W tej trudnej dla wszystkich
sytuacji należy zaznaczyć, że wielu
działaczy stara się mimo wszystko realizować zobowiązania wobec
szkoleniowców. Z racji braku treningów nie zawsze są one wypłacane w
nominalnej wysokości, ale w zdecydowanej większości jest to efekt kompromisu pomiędzy stronami. Możliwość wsparcia finansowego przez
państwo dotyczy wszystkich osób,
które swoją pracę klubach wykonują
na podstawie umów zlecenia, umów
o dzieło oraz własnej działalności
gospodarczej i zawodowej. Zainteresowani świadczeniem muszą spełnić
następujące warunki formalne: nie
mogą podlegać ubezpieczeniu z innego tytułu, na przykład nie mogą pozostawać równocześnie w stosunku
pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub podpisanie umowy cywilnoprawnej musiało nastąpić przed
1 lutego 2020 roku oraz przychód
osoby nie może przekroczyć trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS
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(kwota 16 104,03 zł). Dodatkowo w
przypadku przedsiębiorców konieczne jest wykazanie spadku przychodów o co najmniej 15%. Wysokość
świadczenia co do zasady wynosi
80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie podlega składkom i opodatkowaniu). Niższe będą
kwoty świadczeń dla osób rozliczających się kartą podatkową lub których
przychód z umów wyniósł mniej niż
50% minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zbiegu uprawnień do
świadczenia postojowego przysługuje tylko jedno świadczenie. Bardzo
istotną kwestią jest nadawca wniosku
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O ile przedsiębiorcy składają go
sami, w przypadku zleceniobiorców i
wykonawców umów należy to zrobić
za pośrednictwem zleceniodawcy/zamawiającego. Oczywiście, wniosek
można złożyć po spełnieniu przedstawionych wyżej warunków. Trzeba to
jednak zrobić najpóźniej w terminie
3 miesięcy od miesiąca, w którym
został zniesiony stan epidemii. BAS

Piłka nożna >>> Polski Związek Piłki Nożnej na swojej oficjalnej witrynie internetowej wystosował specjalny komunikat w sprawie ewentualnego powrotu do gry na
boiska w ligach od trzeciej do klasy B

W maju decyzja o przyszłości rozgrywek
W środę, 15 kwietnia, odbyła się wideokonferencja, w której udział wzięli prezesi Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej oraz Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Omawiano
między innymi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i jej wpływ na przyszłość futbolu na
niższych szczeblach rozgrywkowych.

Polski Związek Piłki Nożnej po
przedstawieniu planu pomocy dla
klubów i rozgrywek postanowił zająć
się tematem przyszłości w niższych
klasach rozgrywkowych. W środę,
15 kwietnia, zwołano specjalną wideokonferencję. Wzięli w niej udział
prezesi Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej oraz Zbigniew Boniek,
sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas wideospotkania omawiano między innymi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i jej
wpływ na rozgrywki piłkarskie prowadzone przez wojewódzkie związki, zwłaszcza seniorskie III ligi i klasy niższe, a także rozgrywki kobiece i
młodzieżowe oraz mecze regionalnego Pucharu Polski. Po konsultacjach
z klubami postanowiono, że decyzja
o sposobie kontynuowania lub zakończenia obecnego sezonu, zostanie
podjęta najpóźniej do 11 maja 2020
roku. Po tym terminie określone zo-

staną szczegółowe rozwiązania dotyczące przyszłości rundy wiosennej
sezonu 2019/2020 roku. Zgodnie zdecydowano, że wypracowane stanowisko będzie wspólne dla wszystkich

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Z kolei podjęte ustalenia zostaną
rekomendowane do zatwierdzenia
Zarządowi Polskiego Związku Piłki
Nożnej. 			
BAS

Rozmaitości >>> Na wznowienie rozgrywek piłkarskich na boiskach przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wobec przedłużającej się przerwy Wielkopolski ZPN zaprasza wszystkie
zespoły do udziału w wirtualnych rozgrywkach

Wirtualne zmagania środowiska piłkarskiego
Bardzo nietypową, wirtualną rywalizację zaproponował klubom z naszego województwa Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Wygra ta drużyna, której fani będą najaktywniejsi na Facebooku.
Wirtualny Puchar WZPN będzie składał się z serii meczów. O liczbie zdobytych przez dany zespół bramek decydują kibice poprzez między innymi polubienia postów na Facebooku. Najlepsze zespoły dostaną pieniądze i nagrody rzeczowe.
Rywalizacja klubów w mediach
społecznościowych cieszy się dużą
popularnością. Udział w grze mogą
wziąć wszystkie drużyny seniorskie,
młodzieżowe, kobiece czy futsalowe.
Zgłosić może się każdy, kto posiada
konto zespołu na Facebooku. W ramach jednego klubu można zgłosić
nieograniczoną liczbę drużyn. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie do
rozgrywek. Należy to zrobić, umieszczając komentarz „Gramy!” z klubowego konta. Następnie WZPN umieści komentarz z oznaczoną nazwą
danej drużyny. Tu rozpoczyna się
rywalizacja! Pod komentarzem będzie trzeba uzbierać jak najwięcej polubień. Ich liczba będzie decydować
o rozstawieniu w pucharowej drabince. Liczone
będą wyłącznie polubienia
osób, które mają polubiony też profil Wielkopolskiego ZPN. Komentarze
zgłaszanych drużyn będą
dodawane w ciągu dnia co
około trzech godzin. Na
podstawie
rozstawienia
uzyskanego po pierwszym
etapie utworzona zostanie pucharowa drabinka,
w której będą toczyć się
spotkania. W pierwszych
etapach
obowiązywać
będzie powszechnie sto-
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sowana metoda – za każde 50 polubień spełniające warunki (polubienie
profilu Wielkopolskiego ZPN przez
komentującego) przyznawana będzie
1 bramka. W czasie rywalizacji na
wszystkich będą czekać niespodzianki. Mecze będą bowiem rozgrywane
na różnych boiskach, a w trakcie turnieju pojawią się dodatkowe atrakcje
i trudności. Nie każdy strzał będzie
celny i zamieni się w bramkę. Rywalizacja nie miałaby celu, gdyby
nie stawka, o jaką toczyć się będą
zmagania. Zwycięski klub otrzyma
przy okazji jednego ze swoich spotkań prawdziwy Wirtualny Puchar,
który wręczą przedstawiciele Wielkopolskiego ZPN. To jednak oczywi-

ście nie wszystko. Najlepsze zespoły
otrzymają vouchery na zakup sprzętu
u partnera związku, RedBox Macron
Store, a ich wartość może wynieść
nawet 2 tysiące złotych. Jak okazałe
będą nagrody, zależeć będzie od aktywności fanów w decydujących pojedynkach.
Na wyróżnienie liczyć mogą jednak nie tylko najlepsi. Praktycznie
na każdym etapie do zdobycia będą
nagrody dla klubów jak i indywidualne dla fanów wspierających swoje
drużyny. W puli nagród znajdują się
między innymi zestawy piłek, gadżety związkowe czy kody dostępowe do
specjalistycznych narzędzi pracy online dla trenerów.		
BAS
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Z kart historii / Lignomat Jankowy - Zagłębie Sosnowiec – 0:1
Meczem z Zagłębiem Sosnowiec rozgrywanym w bardzo dziwnych okolicznościach piłkarze Lignomatu Jankowy kończyli, a właściwie mieli zakończyć
trzecioligowe zmagania w sezonie 1998/1999. W czerwcowym spotkaniu, rozegranym w wielkiej tajemnicy przed kibicami obu drużyn, Lignomat rozbił
rywala aż 4:1. Niespełna dwa miesiące później sosnowiczanie zrewanżowali się Lignomatowi i udanie weszli w sezon 1999/2000, który dla Zagłębia zakończył się awansem do drugiej ligi.

Zagłębie wzięło rewanż na Lignomacie

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego – Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Piłkarze Lignomatu Jankowy w przedostatnim
meczu sezonu 1998/1999 rozbili przed własną publicznością Zagłębie Sosnowiec 4:1. Niespełna dwa miesiące później los ponownie skojarzył ze sobą kluby z Jankowych i Sosnowca.
Latem 1999 roku w szeregach obu zespołów zaszły zmiany, ale to wokół Lignomatu panowało zdecydowanie więcej zamieszania. Głównie z powodu plagi kontuzji, odejścia trenera
Bogusława Wilka do Pogoni Oleśnica, transferu Marka Mazura do Polaru Wrocław oraz uzupełnienia składu przez Błażeja Marczaka z KKS-u Kalisz i znanego z gry w Kępnie Mariusza
Kowalczykowskiego. 7 sierpnia 1999 roku Zagłębie Sosnowiec wzięło rewanż na Lignomacie, zwyciężając w Jankowach 1:0 po bramce Karola Staweckiego. Pojedynek, który wspominamy w dzisiejszym wydaniu z pewnością nie zapisał się jakoś szczególnie w historii, ale był pierwszym meczem pomiędzy tymi drużynami, w którym drużynie z Sosnowca udało się
wreszcie pokonać Lignomat. Zresztą, w sezonie 1999/2000 Zagłębie dokonało tej sztuki dwukrotnie, bowiem także spotkanie z wiosny 2000 roku zakończyło się zwycięstwem sosnowiczan 3:1. W czerwcu 2000 roku Zagłębie po siedmiu latach przerwy wróciło do drugiej ligi, zaś Lignomat zakończył sezon na najniższym podium.

Legia i Cracovia
sprawdziły formę Lignomatu
Podczas krótkich, ale bardzo intensywnych przygotowań do sezonu
1999/2000 piłkarze Lignomatu udali się na dziesięciodniowy obóz do
Pustyni, malutkiej miejscowości leżącej obok Dębicy w województwie
podkarpackim. Zawodnicy mieli
tam prawie wszystko co niezbędne
do przygotowań. – Zabrakło jedynie
masażysty, ale mogliśmy za to zagrać

wami pożegnał się trener Bogusław
Wilk, który otrzymał propozycję samodzielnej pracy w Pogoni Oleśnica.
Jego miejsce u boku Antoniego Kota
zajął latem Jerzy Ławniczak. Tuż
przed startem sezonu 1999/2000 ze
składu wypadło pięciu podstawowych graczy. – Martwi mnie plaga
kontuzji, która dotknęła mój zespół.
Z zespołem z różnych powodów pożegnało się pięciu zawodników. Na
szczęście naszymi zawodnikami są

W meczu walki Zagłębie Sosnowiec zrewanżowała się
za bolesną klęskę sprzed niespełna dwóch miesięcy

z silnymi przeciwnikami na bardzo
dobrze przygotowanych płytach.
Mecze sparingowe rozgrywaliśmy
co drugi dzień – wspominał Antoni
Kot, ówczesny trener Lignomatu.
Podczas przygotowań Lignomat zremisował między innymi z Cracovią
(2:2) i Górnikiem Wieliczka (2:2).
Zwycięstwem zakończył się natomiast pojedynek z Rzemieślnikiem
Pilzno 3:1. W ostatnim meczu kontrolnym podczas obozu w Pustyni
piłkarze Lignomatu zmierzyli się z
Legią Warszawa. – W tym miejscu
muszę się pochwalić, że przez długi
czas byliśmy lepsi od warszawiaków,
ale tylko zremisowaliśmy – dodaje
były szkoleniowiec jankowian. Lignomat wydawał być się w dobrej
formie. Świadczyły o tym między innymi wyniki sparingów oraz solidnie
przepracowane lato. Ale to nie forma
spędzała sen z powiek trenerowi Antoniemu Kotowi. Latem, wspólnie
z trenerem Bogusławem Wilkiem,
budowali oni drużynę, która miała
grać zdecydowanie lepiej niż podczas
rundy wiosennej 1999. Tymczasem
w drużynie z Jankowych doszło do
małego trzęsienia ziemi. Z Janko-

już Błażej Marczak z KKS-u Kalisz
oraz Mariusz Kowalczykowski. Mariusza znam doskonale, bo trenowałem przecież Metal Kluczbork.
Zawsze wyróżniał się bramkostrzelnością. Ostatnio strzelił 32 bramki,
a my mieliśmy problem ze zdobywaniem bramek – mówił przed startem
rozgrywek Antoni Kot.
Lignomat wygrywa
w tajemnicy...
Starcie Lignomatu z Zagłębiem
Sosnowiec, które zakończyło, a
właściwie miało zakończyć sezon
1998/1999 rozegrano w bardzo dziwnych i tajemniczych okolicznościach.
W czerwcu 1999 roku jankowianie
rozbili drużynę z Sosnowca, zwyciężając na własnym terenie aż 4:1. Mecz
odbył się w tajemnicy przed... kibicami. Zgodnie z terminarzem opublikowanym przed startem rundy wiosennej spotkanie Lignomatu i Zagłębia
miało zostać rozegrane w ostatniej
kolejce, a więc 23 czerwca. Działacze klubu z Jankowych obawiali się
wówczas kibiców Zagłębia, którzy
owiani byli złą sławą. – Boimy się
kibiców Zagłębia, chcieliśmy więc
zorganizować ten mecz szybciej, tak

by sosnowieccy kibice się o nim nie
dowiedzieli. Straciliśmy może na
tym trochę pieniędzy, gdyż nasi kibice również nie wiedzieli – tłumaczył
wówczas Mieczysław Podgajny, ówczesny dyrektor sportowy Lignomatu. Mecze organizowane w tajemnicy
dzisiaj są sytuacją nie do pomyślenia.
Jednak lata 90-te w Polsce to ciekawy
okres i wówczas niespecjalnie kogokolwiek to dziwiło.
Kibice znów na tapecie
Spotkanie Lignomatu z Zagłębiem z początku sezonu 1999/2000,
które dziś wspominamy, także było
szczególne ze względów kibicowskich. Największą mobilizację na ten
mecz musiała przeprowadzić wówczas... policja. Tym razem mecz nie
był rozgrywany w tajemnicy przed
fanami obu drużyn, dlatego obawiano się przyjazdu do Jankowych
kibiców z Sosnowca. Policja zmobilizowała spore siły. Bezpieczeństwa
na stadionie, terenie przyległym oraz
na wjazdach do Jankowych pilnowało
blisko dwustu funkcjonariuszy i pracowników innych sił porządkowych.
Na szczęście siły skupione wokół
tego meczu nie zostały użyte. Do Jankowych przyjechała bowiem mała,
zaledwie pięćdziesięcioosobowa grupa kibiców Zagłębia. Mecz przebiegał jednak spokojnie i bezpiecznie.
Mundurowi i służby porządkowe nie
odnotowały poważniejszych incydentów związanych z łamaniem prawa.
Dużo walki, mało gry
Przed meczem trenerzy Lignomatu nie byli skłonni do jakichkolwiek wypowiedzi na temat szans obu
drużyn. Ot mecz, to mecz, Zagłębie
Sosnowiec, Rozwój Katowice, GKS
Bełchatów – ligowi rywale już dawno
przestali robić większe wrażenie na
sztabie jankowian. Skoro niespełna
dwa miesiące wcześniej Lignomat potrafił strzelić Zagłębiu cztery bramki,
to także i tym razem nie powinno być
gorzej. W drużynie Antoniego Kota
i Jerzego Ławniczaka zadebiutował
Mariusz Kowalczykowski, a od
pierwszej minuty na placu gry pojawili się krytykowani przez trenerów...
za nadwagę Andrzej Wojtkowiak
i Jacek Bonia. Zwłaszcza Andrzej
Wojtkowiak boleśnie przekonał się o
tym, że prowadzący spotkanie arbiter nie będzie ani trochę pobłażliwy
dla piłkarzy. Pomocnik Lignomatu
już w 5. minucie obejrzał żółtą kartką za przedwczesne wybicie. Chwilę
później gospodarze mogli wyjść na
prowadzenie, ale Adam Grabowiecki nieczysto uderzył głową w dosyć

1. kolejka grupy 3 iii ligi 1999/2000

Sobota, 7 sierpnia 1999 roku – Jankowy / Stadion w Jankowach
LKS Lignomat Jankowy – STS Zagłębie Sosnowiec – 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Karol Stawecki - 60’.
Lignomat Jankowy: Przemysław Zając – Artur Kosma, Wadim Rogows
koj,
Bogusław Sikora, Adam Grabowiecki, Błażej Marczak, Andrzej Dziuba,
Andrzej Wojtkowiak (Leszek Rusiecki - 74’), Krystian Sikora (Janusz Luberda
- 46’),
Jacek Bonia (Dominik Jasiński - 74’ / Mariusz Groblica - 85’),
Mariusz Kowalczykowski. Trenerzy: Antoni Kot i Jerzy Ławniczak.
Zagłębie Sosnowiec: Robert Stanek – Arkadiusz Koster, Zbigniew
Bałaga,
Wojciech Nowak, Łukasz Antczak, Dawid Skrzypek (Artur Derbin
- 75’),
Sebastian Stemplewski, Marcin Drzymont (Miłosz Miśkiewicz - 46’),
Rafał Baczyński, Tomasz Łuczywek, Karol Stawecki. Trener: Krzyszto
f Tochel.
Czerwone kartki: Karol Stawecki - 73’ [2 żółte] (Zagłębie Sosnowi
ec)
oraz Przemysław Zając - 85’ (Lignomat Jankowy).
Sędziował: Mariusz Kołodziejczyk (Płock).

dogodnej sytuacji. To był sygnał
ostrzegawczy dla Zagłębie, które po
kwadransie gry zagrało ostrożniej w
obronie, odważniej atakowało i już
w zalążku przerywało akcje gospodarzy. Później z boiska wiało wręcz
nudą. Dużo było walki w środkowej
strefie boiska, natomiast podbramkowe sytuacje można było policzyć
na palcach jednej ręki. Niemrawość
obu zespołów próbował przerwać
Karol Stawecki. Najskuteczniejszy
gracz Zagłębia w sezonie 1999/2000
w 32. minucie stanął przed wyborną okazją, ale zaliczył fatalne pudło.
Po zmianie stron na boisku znów
było dużo walki. Chwilowe ożywienie wprowadziło pojawienie się na
placu gry Miłosza Miśkiewicza.
Pomocnik Zagłębia w ciągu pięciu
minut gry dwa razy groźnie uderzał
w kierunku bramki gospodarzy, dwa
razy faulował i zarobił żółtą kartkę.
W szeregach Lignomatu na placu gry
pojawił się młodziutki wtedy Janusz
Luberda, ale jego obecność niewiele wniosła do gry całego zespołu. W
Lignomacie nie funkcjonowała tego
dnia linia pomocy. Pilnowany przez
dwóch graczy Zagłębia Andrzej
Wojtkowiak był praktycznie wyłączony z gry. Z kolei Mariusz Kowal-

czykowski i Jacek Bonia przegrywali
w przepychankach z obrońcami Zagłębia. Więcej szczęścia było też po
stronie przyjezdnych. W 60. minucie
uśmiechnęło się ono do Karola Staweckiego. Napastnik Zagłębia znalazł
się sam na sam z Przemysławem Zającem, nie dając mu żadnych szans.
Strzelec jedynej bramki nie dotrwał
jednak do końca meczu. W 73. minucie zobaczył on drugi żółty i w konsekwencji czerwony kartonik. Grając
w przewadze, trenerzy Lignomatu
zdecydowali posłać do boju Leszka
Rusieckiego i Dominika Jasińskiego, ale także te zabiegi na niewiele się
zdały. Czas uciekał gospodarzom, a
na domiar złego w 85. minucie siły się
wyrównały. Sędzia wyrzucił z boiska
Przemysława Zająca za zagranie ręką
poza polem karnym. Między słupkami musiał stanąć etatowy golkiper rezerw Lignomatu, Mariusz Groblica,
który został wprowadzony za Dominika Jasińskiego. Rezerwowy bramkarz okazał się najjaśniejszą postacią
zespołu gospodarzy. Gdyby nie jego
postawa w ostatnich minutach, wówczas Lignomat mógł przegrać to spotkanie różnicą przynajmniej trzech
trafień.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Antoni Kot (Trener Lignomatu Jankowy)
Początek sezonu nie jest taki, jaki byśmy wszyscy chcieli. Porażka z drużyną, która
będzie jednym z głównych faworytów do awansu do drugiej ligi wstydu jednak nam
nie przynosi. Latem nasza drużyna nieco się posypała. Martwi mnie plaga kontuzji,
która dotknęła mój zespół. Straciliśmy Zbyszka Millera, który spadł ze schodów
i złamał nogę. Leszek Wolski ma również nogę w gipsie. Z innych powodów pożegnali
się z drużyną Marek Mazur, który przeniósł się do drugoligowego Polaru Wrocław
oraz Stocki i Broniszewski.
Krzysztof Tochel (Trener Zagłębia Sosnowiec)
Cały czas mieliśmy w pamięci porażkę sprzed niespełna dwóch miesięcy. Porażkę
1:4 doskonale w Sosnowcu zapamiętano. Dlatego na początku nowego sezonu
zastosowaliśmy zupełnie inną taktykę. Naszym założeniem na mecz z Lignomatem
był atak od pierwszych minut, tak aby uniemożliwić konstruowanie akcji przeciwnikowi.
Plan powiódł się znakomicie, choć praktycznie do samego końca musieliśmy pilnować
korzystnego wyniku.
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GMINA
echo rychtala
kwiecień 2020, nr 13 (927)
Propozycje ćwiczeń w domu, test Ruffiera (prosta próba oceniająca stan wydolności i
przygotowania serca do wysiłku fizycznego) oraz zdalne zawody sportowe o charakterze rekreacyjnym dla pań i panów, dziewcząt i chłopców w pięciu przedziałach
wiekowych – oto inicjatywy koordynatora sportu gminy Rychtal Piotra Nasiadka

Ćwicz, o siebie dbaj i się nie daj!
Sytuacja, z jaką przyszło nam
się zmierzyć w związku z pandemią
koronawirusa, wprowadziła zamieszanie w życiu codziennym każdego z nas. Wprowadzone utrudnienia
i zakazy mają jednak za zadanie
ustrzec nas przez zarażeniem bardzo
groźnym dla zdrowia, a nawet życia,
wirusem. To realne niebezpieczeństwo. Czas zatem przewartościować

nasze nawyki higieniczno-sanitarne,
zadbać o zbilansowaną dietę, mającą
duży wpływ na odporność organizmu, a zasadę „zostań w domu” przeorganizować na dbałość o kondycję
fizyczną w formie „ćwicz w domu”.
Co zatem można zrobić w takiej sytuacji? Koordynator sportu w gminie
Rychtal Piotr Nasiadek dla lokalnej
społeczności przygotował projekt pn.

„Ćwicz, o siebie dbaj i się nie daj!”.
- Zakłada on realizację w kwietniu
trzech podstawowych filarów: propozycje zajęć ruchowych opartych
na ćwiczeniach pilates i cardio
(film dostępny na portalu Facebook
gminy Rychtal i koordynatora), realizację testu Ruffiera (również dostępny film), jako jednej z prostych
metod oceny wydolności organizmu,

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2020, nr 17 (1243)
Rada Gminy Bralin podjęła uchwałę o wsparciu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie dotacją celową w kwocie 5.820,00 zł

Gmina Bralin wsparła szpital w Kępnie

W ramach działań zmierzających
do ograniczania skutków rozprzestrzeniania się epidemii koronawi-

rusa, Gmina Bralin zaopatruje w
środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki, kombinezony i płyny

Wójt Piotr Hołoś przekazał na ręce dyrektor Beaty
Andrzejewskiej umowę na wsparcie finansowe szpitala

do dezynfekcji służby, od których
sprawnego działania zależy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.
Policjanci dzielnicowi, strażacy-ochotnicy, pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Urzędu Gminy i seniorzy,
w miarę potrzeb, są wyposażani w
niezbędny sprzęt. Ostatnią inicjatywą Rady Gminy Bralin było podjęcie
uchwały o wsparciu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dotacją celową w
kwocie 5.820,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów zakupów
inwestycyjnych w 2020 r.
16 kwietnia br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś przekazał na ręce dyrektor szpitala Beaty Andrzejewskiej
umowę na wsparcie finansowe szpitala.			
KW

a szczególnie sposobu poznania reakcji serca na wysiłek, a dla aktywnych ruchowo i lubiących małą rywalizację – zdalne zawody sportowe
pod hasłem: „Zostań w domu, ćwicz
– masz wybór” – wyjaśnia P. Nasiadek. Finał ostatniego przedsięwzięcia
będzie miał miejsce, oczywiście, na
rychtalskich obiektach sportowych
na przełomie maja i czerwca (dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie).
Swoje próby należy zgłaszać od
24 kwietnia do 15 maja br. - Uczestnicząc w małej, rekreacyjnej formie
rywalizacji, stawiam sobie za cel
propagowanie zasady systematycznych ćwiczeń ruchowych opartych
na czterech dyscyplinach, poprzedzonych bezwzględnie przygotowaniem i rozgrzewką: bieg wahadłowy 8 x 3 m z doskokiem, uginanie
ramion w podporze przodem (tzw.
pompki), skoki przez skakankę i
stukanie w krążki. Dyscypliny te,
przy zachowaniu, oczywiście, maksimum warunków bezpieczeństwa,
można wykonać w domu lub na
własnej posesji – podkreśla. - Ćwicz
systematycznie – bo taka jest idea
tego przedsięwzięcia – wysyłaj wyniki drogą mailową: zostanwdomu.
icwicz@wp.pl, a także SMS-em lub
w Messengerze, podając: imię, nazwisko, grupę wiekową, konkuren-

cję i wynik. Np. Piotr Xxxy, grupa
5 – pompki – 14. Do publicznej wiadomości zostają podane tylko inicjały i miejsce w tabeli, np. PX – 8
poz. Można wykonywać wiele prób,
poprawiać je i wysyłać. Dobrze, jeżeli swoje próby potwierdzisz zdjęciem.
Regulamin zawodów zdalnych, z
którym należy się zapoznać wraz z
filmami instruktażowymi, znajdziesz
na Facebooku P. Nasiadka oraz
gminy Rychtal – tłumaczy.
W czasie mityngu lekkoatletycznego, w którym zawodnicy będą
musieli potwierdzić swoje zgłoszone
wyniki, osiągnięte w próbach, będą
wręczone puchary, medale, dyplomy
i inne nagrody. Uczestnicy prób zdalnych, którzy nie stawią się na zawody
otwarte lub nie wykonają zgłoszonych wyników prób, nie zostaną sklasyfikowani.
- Czy warto? A co szkodzi! Ćwiczysz? Zgłoś się, zrób to dla siebie i
swojego zdrowia. Nie ćwiczyłeś? To
rozpocznij właśnie teraz – zachęca
P. Nasiadek. - A co, jeżeli pandemia
i związane z tym ograniczenia będą
trwały nadal? Będziemy ćwiczyć
dalej i czekać, aż wróci wolna od
koronawirusa rzeczywistość. Przecież zdrowia zyskanego przez zajęcia
ruchowe nikt Ci nie odbierze, a to w
dzisiejszych czasach rzecz bezcenna
– podsumowuje.
Oprac. KR

wieści znad pomianki
kwiecień 2020, nr 15 (968)
Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej przekazał dyrektorom
szkół dodatkowe komputery dla uczniów

90. rocznica śmierci ks. Tomasza Gabriela, który był proboszczem w Bralinie

Upamiętnili ks. Tomasza Gabriela
4 kwietnia br. minęła 90. rocznica
śmierci ks. Tomasza Gabriela. Urodził się 1 stycznia 1865 r. w Dobrzeniu
Wielkim z ojca Tomasza, rolnika, i
matki Rozalii z d. Bieniusa. Maturę
zdał w gimnazjum w Opolu w 1887
r. Studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim, tam też przyjął
święcenia kapłańskie
23 czerwca 1891 r.
Był aktywnym działaczem Towarzystwa
Naukowego Akademików Górnoślązaków.
W 1896 r. został proboszczem w Bralinie.
Dał się poznać jako
działacz niepodległościowy, niestrudzony
bojownik o polskość
Bralina w okresie zaborów, inicjator wielu
tajnych akcji. W okresie plebiscytu opra-
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cował wespół z Janem Rybarkiem i
Benedyktem Jańskim memorandum
o polskość sycowskiego, dla komisji
alianckiej działającej na Górnym Śląsku. Zbierał podpisy pod nim, agitował i przemawiał. Niemcy wydali na
niego wyrok śmierci, znalazł się na
„czarnej liście” Grentschutzu.

Pełnił funkcję dziekana dekanatu bralińskiego oraz radcy do spraw
Śląska przyłączonego powiatu kępińskiego. Za opiekę narodowościową i
działalność wśród ludności na Śląsku
odznaczony został przez rząd polski
orderem „Polonia Restituta”. Zmarł
4 kwietnia 1930 r. w Bralinie, pochowany został przy kościele
parafialnym pw. św. Anny
w Bralinie. Jego pogrzeb
był wielką manifestacją
polityczną.
W styczniu 2020 r., w
100. rocznicę powrotu Ziemi Bralińskiej do Macierzy, Towarzystwo Rozwoju
Gminy Bralin wydało szereg walorów pocztowych
poświęconych ks. Tomaszowi Gabrielowi. Natomiast w 90. rocznicę jego
śmierci wydana została
okolicznościowa koperta.
Marian Kucharzak
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Nowe laptopy dla uczniów
Zagrożenie
epidemiologiczne
wprowadziło w naszym życiu szereg
zmian i ograniczeń. Jedną z takich
zmian jest zamknięcie placówek
oświatowych na terenie całego kraju. 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 – wyjaśnia wójt
Adam Kopis. Taka sytuacja miała
miejsce m.in. w placówkach w Łęce
Opatowskiej i Opatowie.

W zaistniałej sytuacji wójt gminy
Łęka Opatowska A. Kopis przekazał
dyrektorom Szkół Podstawowych
łącznie 27 nowoczesnych laptopów.
- Dyrektorzy szkół przekażą sprzęt
najbardziej potrzebującym uczniom
w formie bezpłatnego użyczenia na
okres trwania nauki zdalnej – informuje wójt. Przekazane komputery pomogą przetrwać dzieciom
ten trudny okres i umożliwią naukę
zdalną w domu. Całkowity koszt
zakupu komputerów wyniósł 59 359
zł. i w całości został sfinansowany z
projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
Oprac. m

Region

gmina
Z nieskrywanym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o
śmierci najstarszej mieszkanki gminy Trzcinica Zofii Ciupińskiej

G£OS TRZCINICY
kwiecień 2020, nr 17 (1135)
Postępują prace związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Laski – Laski Borek – Trzcinica. Realizacja zadania inwestycyjnego możliwa jest dzięki pozyskanym przez
Powiat Kępiński środkom w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Trwa przebudowa dróg

Z uwagi na rozległy zakres inwestycji, jak również duże natężenie ruchu drogowego w tym rejonie
powiatu prace drogowe podzielono

złotych, 80% tej kwoty tj. 9.175.465
złotych stanowi dofinansowanie pozyskane przez Powiat Kępiński ze
środków Funduszu Dróg Samorządo-

Remont drogi w Trzcinicy

na kilka etapów, tak by ograniczyć
utrudnienia, a kierowców skierować
na możliwe objazdy.
Obecnie prace związane z przebudową drogi koncentrują się na
ostatnim odcinku, stanowiącym
wjazd do miejscowości Trzcinica. Na
wyłączonym z ruchu odcinku prowadzone są roboty ziemne i kanalizacyjne. Korzystne warunki pogodowe
pozwalają wykonawcy na sprawne
prowadzenie wszelkich niezbędnych
robót.
Warto przypomnieć, że wszystkie prace związane z inwestycją mają
zakończyć się zgodnie z umową do
30 września br. Wykonawcą prac
wyłonionym przez Powiat Kępiński
w postępowaniu przetargowym jest
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z. o. o z siedzibą w
Lublińcu.
Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 11.469.332,22

wych. Pozostałą część wydatków, tj.
20% pokryją w ramach współpracy
Powiat Kępiński oraz Gmina Trzcinica.
Zakres rzeczowy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P

Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 km 7+489,68 w
miejscowościach Laski i Trzcinica w
gminie Trzcinica” zakłada przebudowę: jednego odcinka drogi powiatowej 5692P (Laski - Laski Borek) oraz
jednego odcinka drogi powiatowej
5688P (Laski Borek - Trzcinica).
Drogi powiatowe 5692P i 5688P to
kluczowe połączenia drogowe stanowiące główny dojazd do miejscowości z obszaru gmin Trzcinica i
Rychtal. Przedmiotowa inwestycja
w całości realizowana będzie na terenie gminy Trzcinica. Inwestycja
obejmuje: przebudowę odcinków
dróg powiatowych 5692P i 5688P o
łącznej długości 2250 mb. o szerokości pasa ruchu 3,0 mb, przebudowę
3 skrzyżowań, przebudowę 55 zjazdów, budowę 4 zatok autobusowych
i 9 przejść dla pieszych. Dodatkowo
w obrębie przebudowywanych odcinków dróg powiatowych powstanie ciąg pieszo-rowerowy o łącznej
długości 2223 mb.
Oprac. m
Jeszcze objazdy, ale już
niebawem nowa nawierzchnia

Śp. Zofia Ciupińska

W piątek, 17 kwietnia 2020 roku,
zmarła Zofia Ciupińska, najstarsza
mieszkanka gminy Trzcinica. W
sierpniu 2019 obchodziła 105. urodziny.
Zofia Ciupińska urodziła się
23 lipca 1914 r. jako drugie dziecko, miała czworo rodzeństwa.
Dzieciństwo spędziła w Trzcinicy,
gdzie uczęszczała do sześcioklasowej szkoły podstawowej. Młodość
Zofii przypadła na lata międzywojenne. W latach trzydziestych była

aktywną uczestniczką - chórzystką
chóru „Lutnia”. Chór ten działał
prężnie przy kościele parafialnym
w Trzcinicy.
W 1943 roku wyszła za mąż za
Józefa Ciupińskiego. Miała dwoje
dzieci, córkę Irenę i syna Stanisława.
Mimo podeszłego wieku żywo
interesowała się tym, co dzieje się
w otaczającym świecie. Była zawsze
uśmiechnięta i pogodna.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.
Oprac. m

Kolejne prace renowacyjne płyty boiska w Trzcinicy

Nawierzchnia boiska
po renowacji

Zdalna szkoła na nowych laptopach w gminie Trzcinica

Nowe laptopy w szkołach

Gmina Trzcinica w związku z
obecnym zagrożeniem epidemiologicznym i zamknięciem placówek
oświatowych na terenie całego kraju zakupiła i przekazała do Zespołu
Szkół w Laskach i Zespołu Szkół w

Zmarła najstarsza
mieszkanka gminy Trzcinica

Trzcinicy 25 nowych laptopów na
potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel – uczeń.
- Jest to uzupełnienie posiadanego przez placówki oświatowe do tej
pory sprzętu komputerowego, który
Nowe laptopy dla szkół

może zostać udostępniony uczniom
nie mającym możliwości nauki i komunikowania się za pomocą takiego
sprzętu – wyjaśnia Grzegorz Hadzik wójt gminy Trzcinica.
Całkowity koszt zakupu laptopów wyniósł 60 633,00 zł, z czego
60 000 zł zostanie sfinansowane z
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-20 w ramach projektu
„Zdalna szkoła w Gminie Trzcinica”.
Wniosek w tej sprawie został przygotowany i złożony przez Gminę
Trzcinica 2.04.2020 r. do rządowej
instytucji Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, która odpowiada za obsługę środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a 9.04.2020
r. został on wprowadzony do systemu na listę wniosków grantowych
wybranych do dofinansowania, co
oznacza jego realizację.
Oprac. m

Murawa po renowacji
zieleni się

Zakończyły się kolejne prace renowacyjne płyty trawiastego boiska
LZS Trzcinica. Był to drugi etap tej
inwestycji, pozwalający na utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego nawierzchni. Prace przeprowadziła firma Usługi Ogrodnicze Krystian
Juzwiszyn z Namysłowa.
Prace w pierwszym etapie wykonane były w maju 2019r. i uwzględniały opryski na chwasty oraz aerację
otworową i nacięcie darni. Następnie

wykonano dosiew nasion, rozprowadzenie ok. 45 ton piasku oraz użycie
odpowiedniego nawozu. Zakupiono
też wózek do nawadniania boiska.
Tegoroczny etap związany był z
ponowieniem oprysków na chwasty, wykonaniu aeracji otworowej i
wertykulacji. Koszt tych zabiegów
to 6200 zł, a wartość całego zadania
uwzględniając ubiegłoroczny etap to
33 800 zł.
Oprac. m
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Drobne

ogłoszenia
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam 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)
Poszukuję 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.

Sprzedam żyto, pszenicę, jęczmień - Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 48/04/20)

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

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

Tynki maszynowe. Tel. 792 770 054.
(TK 53/03/20)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)
sprzedam
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)

Posadzki. Tel. 880 247 805.
(TK 33/02/20)
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 5/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

US£UGI
Podejmę się opieki osoby starszej
w Kępnie. Tel. 606 757 246.
Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
koszenie kosą spalinową. Posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 36/02/20)

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

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

poprzez usługę „Twój e-PIT” oraz system e-deklaracji
- dostępne na portalu podatkowym - mogą Państwo rozliczyć
swój PIT za rok ubiegły
przy użyciu profilu zaufanego mogą Państwo załatwić
wszystkie pozostałe sprawy
swój mikrorachunek do wpłaty podatku mogą Państwo
sprawdzić na portalu podatkowym

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Kępnie – 62 78 293 00
Znajdą go Państwo również na naszej stronie internetowej oraz na
stronie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełnienia
zeznania rocznego zapraszamy do skorzystania z infolinii PIT
uruchomionej w naszym urzędzie skarbowym pod numerami:
62 78 293 54, 62 78 293 55, 62 78 293 31 w sprawach zwrotów
podatkowych: 62 78 293 52.
Do Państwa dyspozycji jest również ogólnopolska Infolinia
Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gdzie dla usługi Twój e-PIT
została wydzielona specjalna linia telefoniczna oraz adresy e-mail
do kontaktu:
- 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
- 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
- +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
- pomoc techniczna ws. usługi Twój e-PIT - info.epit@mf.gov.pl
- pomoc techniczna przy obsłudze systemu e-Deklaracje
– info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
rolnicze
Sprzedam młodą, mięsną, cielną krowę.
Tel. 697 331 763.
(TK 60/04/20)
Kupię maciory i knury, zabieramy z domu.
Tel. 667 892 096.
(TK 59/04/20)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)

Telefon: 514 288 733
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Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
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Wójt Gminy Perzów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020, poz. 65 ze zm.)
informuje,

że podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Perzów, wykaz nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Perzów o numerze
ewidencyjnym 28/45, stanowiącej zasób mienia komunalnego
Gminy Perzów przeznaczonej do sprzedaży.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/

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
Agnieszka Płoszaj - „Bigamista”
Łódź. Mglisty, wiosenny poranek. W przypałacowym stawie na Księżym Młynie zostaje znalezione ciało młodego, wysportowanego mężczyzny. Przyczyna śmierci sportsmena zaskakuje śledczych Jakuba Karskiego i Tomasza Mielczarka. Sekcja zwłok wskazuje na działanie pewnego związku chemicznego, co dowodzi, że zabójca działał w przemyślany sposób. Policjanci wkraczają w świat
sportu siłowego, aby poznać system pracy i zwyczaje trenerów personalnych. Tymczasem o Julię
Bronicką, właścicielkę Bomboni Cafe, znów upomina się przeszłość. Tym razem z sukcesem. Julia
za wiedzę o swojej rodzinie jest gotowa poświęcić wiele. Nie spodziewa się jednak, że los zażąda od
niej najwyższej ceny.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Julien Sandrel - „Pokój wspaniałości”
Podziwiać światła Tokio ze szczytu drapacza chmur. Wsiąść do taksówki i krzyknąć: „Proszę
jechać za tym samochodem!”. Wziąć udział w The Color Run i dobiec na metę. Nie tak łatwo spełnić
marzenia nastolatka, gdy ma się czterdzieści lat. Ale jeśli Thelma nie spróbuje, jej syn może nigdy
nie wybudzić się ze śpiączki... Louis ma dwanaście lat. Tego ranka zamierzał wyznać matce, że po
raz pierwszy w życiu się zakochał. Thelmę jednak jak zwykle zaprząta praca. Chłopak poirytowany
wciska słuchawki na uszy, wskakuje na deskę i... Słyszy klakson nadjeżdżającej ciężarówki. Prognozy nie są optymistyczne. Jeśli nic się nie zmieni, za cztery tygodnie trzeba będzie go odłączyć
od respiratora. Thelma wraca ze szpitala zrozpaczona, nie ma sił dalej walczyć. Ale
kiedy pod materacem syna znajduje notatnik, w jej głowie zaczyna kiełkować pewna
myśl... Postanawia przeżyć wszystkie „wspaniałości”, które Louis opisał w zeszycie,
i zarejestrować je na nagraniach. Czy przekona chłopca, że życie jest piękne i warto
o nie walczyć?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Luba Winogradowa - „Snajperki. Dziewczyny z Armii Czerwonej”
Godziny wyczekiwania w napięciu, pierwszy zabity wróg, a potem kolejne „punkty na koncie”,
śmierć koleżanek, ale też zabawa, zaloty i pierwsze miłości. Tak wyglądało życie Kławy, Marusi,
Rozy i innych, znoszących trudy wojny, zahartowanych snajperek, bez wahania naciskających na
spust. Jednocześnie bardzo młodych dziewcząt tęskniących za mamą, za domem, za normalnością.
Co czuje młoda dziewczyna, gdy kolejna już przyjaciółka ginie na froncie? I gdy to kolega z własnego
obozu okazuje się być najgroźniejszym wrogiem? Jak to jest być „frontową żoną”? Czy można wrócić
z wojny do domu i znów gotować barszcz, jak mama i babcia? Luba Winogradowa przeszukując archiwa, studiując wspomnienia naocznych świadków, udowadnia, że wojna tylko z pozoru jest męską
sprawą. Oddaje sprawiedliwość bohaterkom, których zasługi nigdy nie zostały należycie docenione.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 17
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 29 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.	Agnieszka Płoszaj - „Bigamista”,
2.	Julien Sandrel - „Pokój wspaniałości”,
3.	Luba Winogradowa - „Snajperki. Dziewczyny
z Armii Czerwonej”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 16 nagrody otrzymuj¹:

T. Sadurski (Ł. Opatowska), J. Tras (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV

Uda ci się przeprowadzić pewną trudną operację
finansową, to dobry czas, aby założyć konto w lepszym banku, lokatę lub wykupić fundusz inwestycyjny. W pracy bądź uparty, a uzyskasz to, o czym
marzysz od dawna.

Byk 21 IV – 21 V
Osoba, która ci szkodzi pomyli się w swoich kalkulacjach. Wykorzystaj okazję i przeforsuj swoje
plany. W sprawach towarzyskich karta zapowiada
zamieszanie. Pewna osoba pokaże swoje prawdziwe oblicze.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nie widzisz rozwiązania, które jest na wyciągnięcie ręki. Popatrz wokół siebie, a dostrzeżesz wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. To,
co cię ogranicza, jest w tobie, a nie w świecie zewnętrznym.

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

Lew 23 VII – 22 VIII
Jeśli skupisz się na najważniejszych sprawach, to
dasz radę odnieść imponujący sukces. Jeśli jednak pozwolisz, aby inni ludzie rozpraszali cię lub
zostawisz wszystko na ostatnią chwilę, to możesz
mieć kłopoty. Nie denerwuj się i zrób dobry plan.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mogą powrócić do ciebie wspomnienia byłych miłości i związków. Zastanów się jednak, czy warto
odnawiać stare znajomości. Twój obecny związek
może na tym bardzo ucierpieć. Możliwa też rozłąka z partnerem lub dobrymi przyjaciółmi.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu zajmiesz się przede wszystkim
pracą. Pochłoną cię obowiązki i plany nowych
interesów. Będziesz liczyć, dyskutować i zastanawiać się jak zdobyć więcej pieniędzy.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu będziesz w doskonałym nastroju.
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni ci
uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm i
radość życia udzielą się innym osobom.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pewne wydarzenie, takie jak sen lub niezwykły
zbieg okoliczności sprawi, że zwrócisz swoją uwagę we właściwym kierunku. Odkryjesz, czego ci
potrzeba do szczęścia i odważnie po to sięgniesz.

Wodnik 20 I – 18 II

Otrzymasz zadania, które wymagać będą koncentracji i opanowania. Pewne sprawy mogą się nawet opóźniać lub pozornie zakończyć. Rozmowy
będą się przedłużać, a wymagania wobec ciebie
będą rosły.

Ryby 19 II – 20 III
Pod wpływem natłoku obowiązków możesz zwątpić w swoje siły, a nawet w swoje kompetencje.
Możesz nawet przeżyć mały duchowy kryzys. Nie
ufaj osobom, które podsuwają ci łatwe rozwiązania, bo możesz wplątać się w trudną relację.

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

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

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

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Waga 23 IX – 23 X

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji. Jeśli będziesz myślał o własnych
korzyściach i nie denerwował się z byle powodu,
wtedy możesz odnieść wielki sukces! Karta radzi
też poważnie podchodzić do miłosnych obietnic!

Apteka „Prima” - 23.04.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 24.04.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 25.04.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 26.04.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 27.04.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 28.04.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 29.04.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
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Ogłoszenia

reklamy

zatrudni:
-

Pracownik biurowy sprzedaż internetowa – język niemiecki w mowie i piśmie
Kierowców kat „C” TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
Kierowców kat. „B” RYNEK NIEMIECKI
Księgową
Kierownika produkcji
Tapicerów oraz pomocników tapicerów
Stolarzy, pomocników stolarzy (montażu i piankowania stelaży tapicerskich)

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

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

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

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