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DPS w Rzetni bez koronawirusa

99

jabłka

Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na atak
koronawirusa. Wszystko dlatego,
że wirus przenoszą zatrudnione
tam osoby. Po zarażeniu oznacza
to, że izolacji muszą poddać się
wszyscy lokatorzy ośrodka. Obecnie epidemia COVID-19 dotarła do
24 placówek w Polsce. Na szczęście do tej pory ominęła DPS w
Rzetni.
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Pożegnanie absolwentów w maseczkach

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu
Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21
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sytuacja
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni
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Kolejne maseczki
dla mieszkańców
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Hołd poległym policjantom
oddany w ciszy
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Starostwo zakupiło maseczki dla szpitala

Do szpitala w Wolicy przewieziono pierwszych pacjentów zarażonych koronawirusem.
DPS w Rzetni wolny od COVID-19

Przekazanie maseczek
dyrekcji szpitala

2000 sztuk atestowanych maseczek ochronnych typu FFP2 o wartości 46 740 zł trafiło do kępińskiego
szpitala. Ich zakup w całości sfinansowano ze środków budżetu Powiatu
Kępińskiego.
Zakupione maseczki stanowić
będą zabezpieczenie dla personelu
medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kępnie. Są to wyroby atestowane,
wykonane w warunkach sterylnych.
W przekazaniu maseczek uczest-

niczyli ze strony Zarządu Powiatu
Kępińskiego: Robert Kieruzal – starosta, Alicja Śniegocka – wicestarosta oraz Krystyna Możdżanowska – członek zarządu. Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie reprezentowali: Beata
Andrzejewska – dyrektor jednostki
i Zbigniew Bera - dyrektor ds. medycznych. W przekazaniu maseczek
wzięła również udział Andżelika
Możdżanowska - poseł do Parlamentu Europejskiego.
Oprac. m

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
2

22 kwietnia 2020 r.

10 / 2

147

23 kwietnia 2020 r.

10 / 2

134

2

24 kwietnia 2020 r.

11 / 2

127

0

25 kwietnia 2020 r.

11 / 2

119

0

26 kwietnia 2020 r.

11 / 2

119

0

27 kwietnia 2020 r.

11 / 3

113

1

28 kwietnia 2020 r.

11 / 3

146
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Szpital w Wolicy już działa

W ubiegłym tygodniu zakończył
się grupowy transport do jednoimiennego szpitala w Wolicy zostało tam
przewiezionych 43 pacjentów z COVID-19. W 22 kwietnia br. wieczorem zakończyło się dostosowywanie
szpitala do zasad obowiązujących w
placówce jednoimiennej. Powstały
m.in. śluzy do dekontaminacji oraz
strefy brudna i czysta. - W szpitalu
jednoimiennym w Wolicy są już wszyscy pacjenci przekazani przez kaliski
Salus. Organizacja placówki w tak
krótkim czasie była niełatwym, ale
koniecznym zadaniem i jestem przekonany, że w tym miejscu uda się
uratować zdrowie i życie wielu osób.
Do Wolicy będą przekazywani kolejni
pacjenci, szczególnie z obszaru południowej Wielkopolski, gdzie przypadków COVID-19 mamy najwięcej
w województwie – mówi wojewoda
wielkopolski Łukasz Mikołajczyk,
który zdecydował o utworzeniu drugiego szpitala jednoimiennego w Wo-

licy. Szpital dysponuje 120 łóżkami
rozplanowanymi na piętrze i parterze
budynku. W pracach inwestycyjnych
uczestniczyli żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowy jednoimienny szpital
dysponuje środkami ochrony osobistej oraz 10 respiratorami. Docelowo
będzie ich 13. Na miejscu opiekę nad
pacjentami sprawuje 9 lekarzy oraz 35
pielęgniarek. Wsparciem dla nich będzie także lekarz anestezjolog ze szpitala wojewódzkiego w Kaliszu.
Z kolei przy wsparciu 12 brygady
WOT, II Wojskiego Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, Batalionu Chemicznego z Śremu oraz żandarmerii
wojskowej i policji przetransportowanych zostało 24 pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Kaliszu i 5 z
DPS-u w Pleszewie do jednoimiennego szpitala w Poznaniu. - Obecnie
oczekujemy także na wyniki 124 wymazów pobranych w Domu Pomocy
Społecznej w Kaliszu. Jeśli będziemy

mieli do czynienia z wynikami dodatnimi, pacjenci będą transportowani do Poznania i Wolicy – tłumaczy
dyrektor wydziału zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Damian Marciniak. Wojewoda rozważa również uruchomienie trzeciego
szpitala jednoimiennego na terenie
Wielkopolski. – Mamy wytypowane
placówki, które będą w stanie przyjmować pacjentów z koronawirusem.
O tym, gdzie powstanie kolejny szpital, poinformuję w ciągu najbliższych
dni – dodaje Ł. Mikołajczyk.
Na terenie województwa wielkopolskiego 28.04.2020 r. z powodu
podejrzenia zakażeniem koronawirusem: hospitalizowane są ogółem 273
osoby, poddanych izolacji lub kwarantannie jest 9545 osób, natomiast objętych nadzorem epidemiologicznym
jest aktualnie 539 osób. W Wielkopolsce odnotowano 1376 przypadków zakażenia koronawirusem. Wyzdrowiało
221 osób. Niestety, 85 osób zmarło. m

Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kępnie

Zdiagnozowano COVID-19 u dziecka
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.
Kwarantanna
dotyczy
osób zdrowych, które miały
bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi
o zakażenie koronawirusem.
Osoba taka przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie – liczone od dnia ostatniego
kontaktu z zakażonym lub od dnia
powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na
spacer, do sklepu czy do lekarza. To
kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, ponieważ objawy mogą się pojawić się 2-14 dni od zarażenia. Można też być nosicielem koronawirusa
i zakażać, samu nie mając objawów.
Do osoby w kwarantannie nikomu
nie wolno przychodzić. Jeśli poczuje
się gorzej, a zwłaszcza, jeśli pojawią
się następujące objawy: gorączka,
kaszel, problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie, telefonicznie po-

wiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio
do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
Z kolei dozór epidemiologiczny
dotyczy osób, które np. pracowały w
budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej
przestrzeni. W takiej sytuacji osoba

Fot. www.mp.pl

Maseczki z atestem dla szpitala

nie miała bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na
wszelki wypadek sprawdza się jej
stan zdrowia. Nadzór epidemiologiczny również trwa 14 dni. Odbywa
się w porozumieniu z pracownikami
inspekcji sanitarnej po wywiadzie
epidemiologicznym. Należy przejść
na pracę zdalną w domu, zawiesić
życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie
mierzyć sobie temperaturę i kontrolować swój stan zdrowia.
Na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia koronawirusem objętych nadzorem epi-

demiologicznym jest aktualnie 539
osób, hospitalizowane są 273 osoby,
a poddanych izolacji lub kwarantannie – 9.545 osób. Odnotowano 1.376
przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 85 osób zmarło (stan z
28 kwietnia br.).
22 kwietnia br. Wielkopolski
Urząd Wojewódzki w Poznaniu powiadomił o 10. osobie zakażonej z powiatu kępińskiego.
To 61-latka, która w stanie dobrym przebywa w izolacji domowej. Z kolei 24 kwietnia br.
poinformowano, że wśród zakażonych znalazło się dziecko.
To 11. osoba z COVID-19 w
powiecie kępińskim. Dziecko
jest w stanie dobrym i przebywa w izolacji domowej.
Wcześniejsze 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, 61-letni mężczyzna, 30-letnia kobieta, 39-letnia kobieta, 62-letnia kobieta, która od marca przebywała we wrocławskim szpitalu oraz
51-latka i 38-latka.
Są również dobre informacje. 221
osób z Wielkopolski wyzdrowiało, w
tym 3 z powiatu kępińskiego.
KR
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Maski i przyłbice dla kępińskiego szpitala
Burmistrz Piotr Psikus wręczył maski
ratownikom i dyrekcji szpitala

Gmina Kępno przekazała sześć masek
pełnotwarzowych wraz z odpowiednimi filtrami, służącymi do ochrony dróg oddechowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
Jest to sprzęt przeznaczony na potrzeby
ratowników, którzy są szczególnie narażeni
na zarażenie się koronawirusem. Dodatkowo,
dla pozostałego personelu szpitala, Gmina
ufundowała dziesięć przyłbic do codziennej
pracy. - Epidemia trwa, robimy, co w naszej
mocy, by wspierać ratowników. Życzymy im
również wiele wytrwałości i dużo, dużo zdrowia – powiedział burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus. - Maski na pewno przydadzą się w naszej pracy, jest to bardzo przyzwoity sprzęt. Mamy nadzieję, że nie będzie
nam często potrzebny – zaznaczył ratownik
medyczny. 		
Oprac. KR

Gmina Kępno pozyskała laptopy w ramach programu „Zdalna Szkoła”

44 laptopy dla uczniów

Gmina Kępno pozyskała 44 lap- w ramach Programu Operacyjnego
topy w ramach programu Minister- Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
stwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”. Laptopy trafią do uczniów z terenu
gminy Kępno, zgodnie z tym,
jak wnioskowali dyrektorzy
szkół podstawowych.
Projekt „Zdalna szkoła” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Fun- Laptopy trafią do uczniów
z terenu gminy Kępno
duszu Rozwoju Regionalnego

Umożliwia on samorządom zakup
komputerów i tabletów do szkół ze
środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Na
ten cel przeznaczono w sumie
186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu
własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można
wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych, w zależności od
liczby uczniów w określonej
gminie lub powiecie.
Oprac. KR

Starosta kępiński Robert Kieruzal podziękował pracownikom służby zdrowia za pracę w okresie pandemii. Słowa wdzięczności skierował także do wszystkich osób, które wsparły w tym okresie szpital

Podziękowania od starosty
23 kwietnia w trakcie spotkania z
dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
Beatą Andrzejewską, starosta kępiński Robert Kieruzal w imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego w obecności
wicestarosty Alicji Śniegockiej podziękował pracownikom służby zdrowia, za ich pracę w okresie pandemii.
Słowa wdzięczności skierował także
do wszystkich osób i instytucji, które
wsparły w ostatnich tygodniach kępiński szpital.
- W imieniu Zarządu Powiatu
Kępińskiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie chcemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy
wspierają działalność kępińskiego
szpitala w tym trudnym czasie. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za
wsparcie finansowe i rzeczowe naszej
placówki. Ofiarna pomoc wszystkich
Państwa, poczynając od samorządów
gminnych poprzez przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe aż do osób
prywatnych, stanowi nieocenione

wsparcie dla utrzymania prawidłowej
działalności placówki. Szpital kępiński jest placówką, z usług której korzystają mieszkańcy wszystkich gmin
powiatu kępińskiego. Tym bardziej
budujące jest zaangażowanie i chęć
niesienia pomocy w okresie epidemii.
Czas epidemii pokazał, że potrafimy
się jednoczyć i działać wspólnie – zaznaczył starosta. - W sposób szczególny
chcielibyśmy podziękować całemu personelowi Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie,
który nieustannie, niejednokrotnie z
narażeniem własnego bezpieczeństwa
służy pacjentom, dowodząc tym samym, jak potrzebną i ważną rolę pełni
nasz szpital w systemie bezpieczeństwa
zdrowotnego całego powiatu. Ukłony
kierujemy także do pozostałych służb
i inspekcji działających na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu za ofiarna pracę i poświęcenie –
dziękował R. Kieruzal. - Życzmy sobie,
żebyśmy wszyscy przetrwali w zdrowiu
ten trudny czas – podsumował starosta.
Oprac. m

Papieros odchodzi do lamusa.
Walka z nałogiem przechodzi
do ofensywy
Już 20 maja ze sklepowych półek znikną
tzw. „mentole”. Czy zastąpią je e-papierosy
i czym różnią się od tych tradycyjnych?
Czy symbol XX wieku bezpowrotnie znika
z półek sklepowych? Jeszcze nie, ale póki co
wycofywane są papierosy mentolowe. Definitywnie ich koniec nastąpi już 20 maja tego
roku. Po tej dacie żaden palacz, a palących
jest w Polsce ponad 8 mln, nie kupi papierosów z tym dodatkiem smakowym w żadnym
kraju Unii Europejskiej, czyli także nie będą
one dostępne w pobliskim sklepie czy na stacji benzynowej. To wynik wdrożenia założeń
dyrektywy unijnej z 2016 roku, mającej na
celu walkę z nałogiem palenia poprzez wycofanie tych wyrobów tytoniowych , które uznano za bardziej atrakcyjne dla konsumentów.
Na tym etapie zabraknie papierosów aromatyzowanych, ale można się spodziewać, że to
jedynie pierwszy krok. Zdecydowana większość palaczy mentoli deklaruje bowiem, że
nie rzuci palenia po 20 maja, a jedynie wybierze inne papierosy lub produkty alternatywne
zawierające oczyszczony tytoń, a więc papierosy elektroniczne tzw. e-papierosy.
Potencjał redukcji szkód, mniej pożarów
Firmy tytoniowe od lat szukają mniej szkodliwej alternatywy dla swoich produktów.

Prowadzone są setki badań w niezależnych
laboratoriach na całym świecie, w tym w Polsce. Prowadzi je m.in. prof. Andrzej Sobczak,
ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, który
stwierdził, że e-papierosy są 23 razy mniej
szkodliwe od tradycyjnych. Są też skuteczniejsze w ograniczaniu nałogu palenia od np.
zastępczej terapii nikotynowej.
– Jeżeli nie możemy zmusić pacjenta do
odstawienia tytoniu, to powinniśmy stosować

redukcję ryzyka. Z badań Amerykańskiej Agencji
Leków i Żywności oraz Narodowego Instytutu
Zdrowia w Wielkiej Brytanii wiemy, że poziom
sprawdzanych 53 substancji rakotwórczych
jest w niektórych przebadanych substytutach
niższy o 99,99 proc. – mówi dr Piotr Kuna, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
i alergologii z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Rezygnację z papierosów na rzecz e-papierosów popierają też strażacy. Statystyki Straży
Pożarnej mówią, że aż 30 tys. pożarów rocznie wywołują niezgaszone i niekontrolowane
niedopałki papierosów. Ekologowie również
zwracają uwagę na miliardy filtrów po papierosach zaśmiecających naszą planetę.
Co wdychamy?
W e-papierosach palacz wdycha odparowany
przez podgrzanie płyn – aerozol zawierający
nikotynę i substancje aromatyczne z podgrzewanego płynu (liquidu). Nie jest to dym, choć
powstająca przy okazji para wyglądać może podobnie do dymu nikotynowego. Nie zawiera ona
jednak substancji smolistych. Wśród użytkowników papierosów elektronicznych ich używanie
określa się jako „wapowanie”. Podkreślają oni
w ten sposób, że nie zaciągają się dymem. Płyny
do papierosów elektronicznych są wytwarzane
także w Polsce. Fabryka eSmoking Liquids pod
Ostrzeszowem to część globalnego koncernu
tytoniowego BAT, który zleca i prowadzi własne
badania bezpieczeństwa nowych produktów
w centrach badawczych i laboratoriach Quality
Control. Firma stosuje także rygorystyczne pro-

cedury GMP (Good Manufacturing Practice). Wypuszczane na rynek liquidy bazują na oryginalnych recepturach i wyłącznie dopuszczalnych
do konsumpcji składnikach i dodatkach.
Jednym z nowszych e-papierosów jest
Vype-ePen. Składa się z urządzenia do podgrzewania płynu oraz zamkniętych, wymiennych wkładów, do których nikotyna została
przygotowana w formie soli nikotynowych. Produkt został wielokrotnie przebadany i dopuszczony do użytkowania nawet na tak rygorystycznych rynkach jak USA czy Unia Europejska.
Lepiej rzuć palenie
Każda okazja jest dobra, by rzucić palenie.
Nawet zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Jednakże nie każdy palacz jest w stanie
z dnia na dzień pozbyć się nałogu, nad czym
ubolewają lekarze, przy czym wielu z nich
zgadza się z opinią, że lepiej wprowadzić potencjalnie mniej szkodliwą alternatywę, a następnie we własnym tempie, stopniowo przyzwyczajać organizm pacjenta do uwolnienia
się od nikotyny.
Najgorszym rozwiązaniem dla palaczy jest
sięganie po papierosy pochodzące z nielegalnych wytwórni lub z przemytu. Ich skład jest
niekontrolowany i pozostaje wielką niewiadomą, a tym samym stanowią realne i niemal
pewne zagrożenie dla zdrowia i życia.
E-papieros może być alternatywą, która
ogranicza skutki tradycyjnego palenia, także
dla otoczenia, dla domowników.
Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą ich
kupić tak samo, jak tradycyjnych papierosów.
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Wiadomości

historia
Poniżej kolejny odcinek opracowania Władysława Garbińskiego dotyczący Powstania Wielkopolskiego

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”.
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 11
Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Najświętszej Królowej Polski, za łaskę cudu powrotu
dawnych Ziem Polskich do Macierzy
w 1918 roku i latach późniejszych.
Radość ludności polskiej była wielka,
nie tylko na Ziemi Kępińskiej, ale i
na ziemiach sąsiednich, jak na Ziemi
Ostrzeszowskiej, Wielkopolsce oraz w
całej Polsce.
Powstańcy wielkopolscy zachowali się jak bohaterowie w czasie
powstania wielkopolskiego i przywrócili Polsce jako państwu Ziemię
Wielkopolską. Polska odrodziła się w
swej państwowości złączonej z wiarą
chrześcijańską w Boga, wyznawaną
od chrztu Polski w 966 roku. Polacy,
w chwili odrodzenia się państwowości
w 1918 roku oraz jej odrodzenia się
jako wolnego i suwerennego państwa,
mogli tworzyć na nowo suwerenny
i wolny naród - dzięki między innymi bohaterskiej walce powstańców
wielkopolskich i żołnierza polskiego
w innych rejonach Polski, po okresie
ponad stu lat zaborów. Mieszkańcy
Wielkopolski i powstańcy wielkopolscy skutecznie przeciwstawili się
planom włączeniu tych ziem do Niemiec. Polska odradzała się od 1918
roku w swej państwowości złączonej z
wiarą chrześcijańską w Boga. Polacy
od wieków przestrzegali prawo Boże
dane przez Boga Mojżeszowi w Dekalogu dla Izraelitów, ale zarazem dla
wszystkich ludzi. Odwieczne prawa
Bożego Dekalogu odnoszą się również
do wieloletnich naszych zaborców.
Na bazie przeżyć i cierpień Polaków
odebranych od zaborców wyróżnić
należy wskazania Boże, które zaborcy
definitywnie odrzucili, a w szczególności: Nie będziesz miał cudzych Bogów obok mnie. Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił
przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
jako świadek. Nie będziesz pożądał
domu bliźniego swego.
Polacy pomimo zniszczeń i spustoszenia I wojny światowej mogli
realizować od 1918 roku odbudowywanie państwa suwerennego i niezawisłego – niezależnego od naszych
braci sąsiadów. Była to odbudowa nie
tylko w swej wierze, ale i w jednolitej
kulturze polskiej, związanej naszym
przepięknym dziedzictwem historycznym i narodowym oraz wiarą niezmienną od 966 roku. Jest to zawsze
fundament suwerennego i wolnego
państwa. Bardzo ważnym faktem po
powstaniu wielkopolskim była sprawa jednoczenia się narodu polskiego i
jego odbudowa w okresie po I wojnie
światowej w oparciu o niezależną polską władzę państwową.
Podkreślić należy szczególnie, że
Polska wróciła po okresie zaborów
jako państwo niezawisłe i suwerenne
do swych korzeni dziejowych, datowanych od 966 roku, czyli od czasu
chrztu Polski oraz – co ważne – wróciła do swego obszaru państwowego
historyczne – z pewnymi jednak wyjątkami. Polska posiadała więc naród
polski, a co najważniejsze – wiarę
zachowaną w duszy narodu od wieków w Boga w Trójcy Jedynego oraz
wynikającą z tej wiary kulturę polską,
a także posiadaną od wielu wieków
Ziemię Polską. Królem Polski od 966

4

jest Jezus Chrystus zmartwychwstały
i tak jest do dzisiejszego dnia. Zwycięstwo powstaniu wielkopolskiemu
przypisuje się jak wiele zwycięstwom
w dziejach Polski, od 966 roku – zwycięstwo dzięki Jezusowi Chrystusowi i
Matce Bożej Królowej Polski, wybranej w czasie ślubów Jana Kazimierza
w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656
roku, na matkę wszystkich Polaków
i cudowną królową polski. Obranie
przez króla Jana Kazimierza Matki
Bożej Częstochowskiej na królową
Polski, odbyło się po cudownym jej
wsparciu dla załogi klasztoru i ojca
Kordeckiego, oblężonych na Jasnej
Górze przez Szwedów i ich ocalenie
przed najeźdźcą szwedzkim.
Wykazaliśmy w cyklu naszych
ostatnich artykułów porównanie sił
zbrojnych na bazie walczących stron
powstania wielkopolskiego: wojsk powstańczych oraz wojsk niemieckich i
pokazywaliśmy państwu w poszczególnych odcinakach jako czytelnikom, po której stronie jest przewaga
zbrojna. Można więc powiedzieć,
że niezachwiana wiara powstańców
wielkopolskich w Bożą opiekę była
fundamentalną podstawą męstwa i
wiary w zwycięstwo sprawy polskiej.
W tym miejscu należy dodać, że ówczesnym biskupem wojsk polskich był
jego ekscelencja ks. biskup Stanisław
Gall, który organizował dekanat generalny dowództwa głównego wojska
polskiego, który wspierał duszpasterską posługą wojska powstańcze między innymi w szeregach powstańców
wielkopolskich. Jak pokazaliśmy we
wcześniejszych odcinkach, powstańcy byli związani z Bogiem poprzez
modlitwę, msze święte i przysięgi
żołnierskie prowadzone w czasie polowych mszy świętych – co podkreślali w wywiadach przeprowadzonych
z Anną Garbińską. Byli więc ludźmi
silnej, niezachwianej wiary. Była to
wielka podpora dla powstańców wielkopolskich w trudach walki o Polskę i
dawała im moc ducha. Należy powiedzieć, że Polacy od początku swych
dziejów w najważniejszych swych bitwach, jak np. bitwa pod Grunwaldem
(msze święte króla Władysława Jagiełły przed decydującą bitwą, plus pieśń
śpiewana przez polskie rycerstwo
„Bogurodzica dziewica Bogiem sławiena Maryja …” – najstarszy hymn
polski przypisany autorstwu św. Wojciecha) i np. bitwa Jana III Sobieskiego
pod Wiedniem z Turkami (modlitwy
na mszach św. w drodze - wyprawie
polskich wojsk na Wiedeń, gdzie wiemy z przekazów historycznych, że
Jan III Sobieski modlił się również w
marszu na decydującą zwycięską bitwę z Turkami, na Pólku koło Bralina
i w wielu innych kościołach, przed
rozłożeniem obozu na wzgórzach koło
Wiednia), a opierali się na głębokiej
wierze w pomoc oraz we wszechmoc
Bożą i się nie zawiedli.
Należy również wyjaśnić szanownym czytelnikom, że na wschodzie
Polski po I wojnie światowej powstało
nowe państwo w oparciu o całkowicie
nową, wymyśloną ideologię i kulturę
z niej wynikającą, na dawnych obszarach Rosji. Ideologią tą był socjalizm
i komunizm, jako ideologia przywieziona przez Lenina z obszaru Niemiec

w 1917 roku na teren dawnej Rosji.
Ideologia miała być wyzwoleniem dla
zwykłych ludzi. Jednak jak się okazuje
z perspektywy historii dziejów zlikwidowała wszystkie warstwy społeczne
istniejące w dawnej Rosji carskiej,
łącznie z samym carem i jego rodziną.
Także zlikwidowała np. odwiecznych
mieszkańców Rosji, jak zwykłych
chłopów – a miała być wyzwoleniem
dla tych zwykłych i pracowitych ludzi na roli. Chłopów likwidowano w
okrutny sposób, jak opisuje w swych
książkach, dokumentujących rosyjskie
przemiany na terenach dawnej Rosji,
Aleksander Sołżenicyn. Również wiara w Boga i wierni byli bezwzględnie
likwidowani i prześladowani, a w
dawnych obiektach sakralnych organizowano obozy dla przeciwników
nowej władzy, duchownych różnych
wyznań prześladowano i zabijano. Narody, od wieków zamieszkujące Rosję,
w nowym państwie były z założenia
wrogami nowej władzy i jej ideologii.
Podobnie było po zakończeniu I wojny światowej na zachodzie Polski - powstało nowe państwo niemieckie w oparciu o wymyśloną ideologię socjalizmu
narodowego, który rozwijał w latach
dwudziestych i trzydziestych, aż do 1945
roku. Przywódca tego nurtu narodowego socjalizmu Adolf Hitler uzurpował
sobie tę władzę absolutną wobec narodu
niemieckiego jako ich duchowy i jedyny
przywódca. Nie liczył się z ludźmi także narodu niemieckiego, a inne narody
świata uważał za gorsze rasą względem
niemieckiego i germańskiego narodu.
Nowe państwo niemieckie na zachodzie Polski nie nawiązało również
do swych fundamentalnych korzeni
chrześcijańskich dawnych ziem niemieckich, tj. dla przykładu korzeni
tego narodu za panowania cesarza
Ottona III, tak bardzo przyjaznego
kulturze i wierze chrześcijańskiej, ówczesnemu Ojcu Świętemu w Watykanie, a także również ówczesnej Polsce.
Życzyć sobie należy, a w szczególności
narodowi niemieckiemu, aby Polacy i
Niemcy żyli jako sąsiedzi, tak jak za
czasów cesarza Ottona III i króla Bolesława Chrobrego.
Jak zauważają badacze historii
i naukowcy, powstałe na wschodzie
i zachodzie Polski, dwa całkiem nowe
państwa po I wojnie światowej, które
były w szczególny sposób od chwili
swego powstania bardzo przeciwne
Polsce i jej kulturze oraz narodowi
polskiemu, który przez tak długie
dzieje był i jest wierny Bogu w Trójcy
Jedynemu, i kościołowi rzymskokatolickiemu oraz ojcu świętemu.
Wspomnijmy więc w tym momencie z dziejów Polski po powstaniu
wielkopolskim, kilka ważnych faktów
historycznych, wpływających na dalszy bieg historii i przyszłych dziejów
Polski. Rok 1920: napaść bolszewickich wojsk Rosji sowieckiej na Polskę
odradzającą się i chęć połączenia się
tych wojsk z komunistami w Hiszpanii. Obecnie Hiszpanie wspominają, że
komuniści w 1920 roku liczyli tam na
połączenie Hiszpanów na ich terenie
z bolszewikami z Rosji sowieckiej, z
terenów dawnej Rosji. Tu należy wspomnieć, że powstanie wielkopolskie i
zwycięstwo w 1920 roku Polaków nad
bolszewickimi wojskami, całkowicie
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pokrzyżowało daleko idące ich plany
grabieżcze i zbrojne. Dodać należy, że
słaba i odradzająca się Polska w 1920
roku odniosła zwycięstwo wobec przeważających wojsk bolszewickich, dzięki wsparciu decydującemu królowej
Polski – tu należy wspomnieć o cudzie
nad Wisłą. Lud Warszawy i Polski modlił się na różańcu o wsparcie Maryi
Królowej Polski, ale także i czczonej
Matki Bożej łaskawej patronki Warszawy i strażniczki polski, a zarazem
będącej królową Polski. Cudowny
jej obraz znajduje się w sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Matka Boża Łaskawa, patronka
Warszawy, objawiła się bolszewikom
- było to objawienie publiczne Matki
Niepokalanej i była w nim groźna dla
naszych wrogów jak zbrojne zastępy.
Pogromiła, nacierając na bolszewików, powodując popłoch i ogromne
ich przerażenie. Do tego stopnia przestrach był u bolszewików tak wielki, że
dla przykładu na Mazowszu, pod Warszawą, jeden z oficerów bolszewickich
NKWD wypędził z budy psa i schował
się ze strachu – gdzie przesiedział w
psiej budzie przez trzy dni, bojąc się z
niej wyjść. Świadectw takich i innych
jest bardzo wiele zarówno po stronie
bolszewików i Polaków z terenów Mazowsza koło Warszawy. Objawienie
Matki Bożej Łaskawej miało miejsce
14 sierpnia 1920 roku w Ossowie i następnego dnia 15 sierpnia 1920 roku w
Wólce Radzymińskiej. Zwycięstwo z
tej racji, nazywa się również nad armią
bolszewicką cudem nad Wisłą. Słabość
strony polskiej była widoczna, a jednak
fakt końcowego zwycięstwa nad bolszewikami pod Warszawą, przypisuje
się w/w zwycięstwo Matce Bożej Łaskawej. Było to zwycięstwo Maryjne –
to znaczy mniejsze siły polskie, pogromiły większe siły bolszewickie. W tym
momencie przytoczymy kilka faktów z
tego okresu. Dyplomaci zagraniczni w
panice przed nacierającymi bolszewikami opuścili Warszawę i udali się do
Poznania. W stolicy pozostał z mieszkańcami Warszawy tylko nuncjusz
papieski, JE Arcybiskup AchilleRatti,
późniejszy papież Pius XI. Pius XI wydał jako świadek ówczesnych czasów
bolszewickiej nawały encyklikę o bezbożnym komunizmie. W czasie natarcia
bolszewików pod Warszawą, nuncjusz
papieski, JE Arcybiskup AchilleRatti
modlił się wraz z mieszkańcami Warszawy przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy
i strażniczki Polski, wystawionej w jej
cudownym obrazie na Placu Zamkowym. Arcybiskup AchilleRatti prowadził modlitwy w łączności duchowej z
papieżem Benedyktem XV. W czasie
tych modlitw były wystawione relikwie patrona Polski błogosławionego
Andrzeja Boboli i patrona Warszawy
Władysława z Gielniowa. Wcześniej w
czerwcu 1920 roku miała w Warszawie
uroczysta modlitewno–pokutna procesja mieszkańców, oddająca mieszkańców Warszawy i Polski Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Przed bitwą warszawską, na prośbę marszałka Józefa
Piłsudskiego, premier Wincenty Witos
w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej, 24 lipca 1920 r., stanął na czele Rządu Obrony Narodowej,
który uzyskał poparcie wszystkich sił
politycznych w kraju. W odezwie do

braci włościan na wszystkich ziemiach
polskich, 30 lipca 1920 r. pisał: Gdyby
zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza
nawet śmierć niż życie w kajdanach,
lepsza śmierć niż podła niewola. Precz
z małodusznością, precz ze zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić
nie wolno, ani rezygnować nie wolno!
Trzeba ratować ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko - majątek, krew i życie,
bo ta ofiara stokrotnie się opłaci, gdy
uratujemy państwo od niewoli i hańby”. 5 sierpnia 1920 roku w odezwie
rządowej zwraca się: Żołnierze! Na
Was patrzy i Wam ufa cała Polska, patrzy cały świat.
Od 12 sierpnia 1920 roku w
obecności wicepremiera Ignacego
Daszyńskiego, premiera Ignacy Mościcki przejmuje prośbę od marszałka
Piłsudskiego, aby to premier pełnił i
funkcję premiera, naczelnika państwa
oraz naczelnego wodza. Wincenty
Witos dowództwo operacyjne wojsk
polskich powierzył w tej sytuacji
generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu. Decydujące dla losów całej
operacji warszawskiej wydarzenia rozegrały się w dniach od 13 do 15 sierpnia 1920 roku (w 2020 roku przypada
100. rocznica bitwy warszawskiej i
cudu nad Wisłą. W czasie decydujących walk ludność Warszawy i Polski
szturmowała w prośbie modlitewnej i
różańcowej do Boga wszechmogącego
oraz do Matki Bożej Królowej Polski
i również Matki Bożej Łaskawej patronki Warszawy i strażniczki Polski,
o obronę przed bolszewikami. Dzięki
Matce Bożej i Opatrzności Bożej i
geniuszowi strategicznemu generała
Tadeusza Rozwadowskiego u bram
Warszawy nastąpił odwrót bolszewików i rozpoczął się pościg za wojskami nieprzyjaciela. Nie do przecenienia
w tym najtrudniejszym dla losów młodej polskiej państwowości, pozostanie
rola Wincentego Witosa, który wykazał się kwalifikacjami na przywódcę
i męża stanu w sytuacji najwyższego
zagrożenia odradzającego się państwa
polskiego. Operacje wojskowe zostały
wykonane przez generałów polskich
według polskiego planu operacyjnego.
To bohaterski naród polski w oparciu
o Bożą Potęgę i Majestat Matki Bożej
uratował swe istnienie. W tych dniach
na czele narodu stał prezydent Rządu
Obrony Narodowej Wincenty Witos z
pełnią całej władzy wynikającą z prośby Józefa Piłsudskiego. Szefem Sztabu
Wojska Polskiego był natomiast generał Tadeusz Rozwadowski, dowódcą
Frontu Północnego - generał Józef
Haller, a generał Władysław Sikorski
– walczył wraz z wojskiem polskim
nad Wisłą i Wkrą.
W bitwie warszawskiej 14 polskich
dywizji rozbiło armię sowiecką, złożoną z 30. dywizji. W wymiarze militarnym wojska polskiego, autorem wiktorii warszawskiej, pozostanie generał
Tadeusz Rozwadowski. Zwycięstwo to
stawia go z pewnością w rzędzie najwybitniejszych polskich dowódców na
przestrzeni naszych dziejów, ale przy
potężnym i cudownym wsparciu Matki
Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i
strażniczki Polski.
Władysław Ryszard Szeląg,
Władysław Garbiński
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Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na atak koronawirusa. Wszystko dlatego, że wirus przenoszą zatrudnione tam osoby. Po zarażeniu oznacza to, że izolacji muszą poddać się wszyscy lokatorzy ośrodka. Obecnie epidemia COVID–19 dotarła do
24 placówek w Polsce. Na szczęście do tej pory ominęła tutejszy DPS w Rzetni.

DPS w Rzetni bez koronawirusa
Domy Pomocy Społecznej to
placówki zapewniająca całodobową opiekę osobom, które potrzebują
wsparcia w zaspokojeniu codziennych potrzeb. Ich mieszkańcami są
osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne intelektualnie (zarówno
dzieci, młodzież, jak i dorośli) lub
fizycznie, przewlekle chore lub uzależnione od alkoholu, odpowiednio
do rodzaju DPS–u.
To w tych ośrodkach ostatnio
najcześciej pojawiają się zażewia
wirusa, jak podejrzewają epidemiolodzy przynoszone do DPS-u przez
zatrudnionych tam pracowników.
Według informacji ministerialnych, których udzieliła minister
pracy Marlena Maląg, epidemia
COVID–19 dotarła do 24 placówek.
Liczba zakażonych to 311 osób z 81
tysięcy pensjonariuszy w całym kraju. Rząd podkreśla, iż na koronawirusa zachorowało jedynie 0,36% mieszkańców. M. Maciąg zadeklarowała
- domy pomocy społecznej dostały
od rządu 20 mln zł na zakup wyposażenia w czasie koronawirusa. Władza
centralna dała także sygnał wojewodom, że mogą rozdysponować do
DPS–ów łącznie 1 mld zł z pieniędzy
Unii Europejskiej. Gdyby i to nie było
wystarczające, rząd zarekomendował
urzędnikom przesunięcie na DPS–y
środków z innych celów.
W Wielkopolsce w dwóch
DPS-ach COVID–19
Wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk na bieżąco monitoruje sytuację w wielkopolskich
domach
pomocy
społecznych.
Wszystkie wielkopolskie placówki
zostały wsparte środkami ochrony
bezpośredniej. Przekazano im m.in.
59 tys. maseczek, 57 tys. rękawiczek,
4,6 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego.
- Pracownicy Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego pozostają

Dyrektor DPS Zbigniew Tomczyk

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 - mówi wojewoda
wielkopolski. - 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
pozostających w kwarantannie. Ich
celem jest wsparcie samorządu w
zapewnieniu ciągłości opieki osobom starszym i niepełnosprawnym
przebywającym w domach pomocy
społecznej. Sytuacja wszystkich
wielkopolskich domów pomocy
społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
jest na bieżąco monitorowana.
Placówki
regularnie
otrzymują

obecnie do Domu Pomocy Społecznej
w Rzetni przechodziły różne koleje.
W latach powojennych mieściła się
w nim szkoła podstawowa. W roku
1980 od stycznia do grudnia budynek
zajął Zakład Usług Pozarolniczych w
Kaliszu, przeznaczając go na Ośrodek
szkoleniowo-kolonijny. W 1981 r. budynek przejęło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
w Kaliszu dla celów szkoleniowo-kolonijnych. 1 września 1981 r. rozpoczęła się działalność Państwowego
Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.

Starostowie przekazali środki dezynfekcyjne
i maseczki dla DPS-u w Rzetni

wsparcie w zakresie środków ochrony osobistej
W Wielkopolsce wykryto koronawirusa w dwóch DPS-ach: Kaliszu
i Psarach. W kaliskim DPS-ie wykryto 47 przypadków zakażenia koronawirusem wśród pensjonariuszy i
pracowników. 7 osób zmarło – u 5 z
nich dopiero pośmiertnie pojawiły się
wyniki testu na COVID–19. Dom Pomocy Społecznej został ewakuowany
w nocy z piątku na sobotę. Mieszkańcy trafili do szpitala zakaźnego. Z
kolei w Psarach 7 kwietnia br. został
odizolowany po tym, jak okazało się,
że jedna z pracownic ośrodka zachorowała na COVID–19. W efekcie
kwarantanną objęto 166 pensjonariuszy i 34 pracowników, łącznie 200
osób. Testy wykazały koronawirusa
u 22 osób. 4 z nich trafiły do szpitala.
DPS w Rzetni bezpieczny
W Domu Pomocy Społecznej
w Rzetni, podległym starostwu powiatowemu, dotychczas nie diagnozowano zarażenia koronawirusem.
- Uważnie monitorujemy sytuację
w DPS-ie w Rzetni, przestrzegając wszelkich zaleceń wojewody, co
skutkuje tym, że do tej pory nikt nie
został zarażony – podkreśla starosta
Robert Kieruzal.
Przypomnijmy, siedziba DPS-u w Rzetni znajduje się w zabytkowym dworze na terenie parku o powierzchni około 10 ha, pochodzących
z początku XX w. W parku mieści
się stawek z wysepką oraz aleja grabowa o długości 100 m. Dwór został
wybudowany w 1910 r. Skrzydło
wschodnie pochodzi z 1930 r., zniekształcone przebudową w 1981 r. W
1935 r. majątek ziemski razem z dworem nabyła rodzina Iwańskich z Mikorzyna. Losy budynku należącego

Obecnie DPS w Rzetni jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy
społecznej.
Dom opiekuńczy w Rzetni
świadczy usługi w zakresie potrzeb
bytowych; usługi opiekuńcze; usługi
wspomagające. Pracownicy Domu
służą pomocą mieszkańcom we
wszystkich podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw
osobistych. Mieszkańcom umożliwia
się udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizacji,
umożliwia się zaspokajanie potrzeb
religijnych i kulturalnych, zapewnia
się warunki do rozwoju samorządności wśród mieszkańców.
W tejże placówce opiekuńczej
przebywa obecnie 64 mieszkańców.
Opiekę na mieszkańcami sprawują 3
pielęgniarki, 9 opiekunek, 12 pokojowych, 2 fizjoterapeutów i 2 terapeutów. Podobnie jak w kraju, również
w dyrekcja DPS-u w Rzetni boryka
się z brakami kadrowymi. - Obecnie
brakuje co najmniej 3 etatów pielęgniarskich aby zabezpieczyć całodobową opiekę pielęgniarską. Mimo
wielu starań nie ma odpowiedzi na
oferty pracy – informuje Zbigniew
Tomczyk dyrektor DPS-u w Rzetni. Zgodnie z poleceniem Wojewody
Wielkopolskiego w DPS-ie obowiązuje: zakaz opuszczania jednostki
przez mieszkańców za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających
konsultacji medycznych, zakaz odwiedzin oraz zakaz urlopowania
mieszkańców. - Wstęp do placówki
mają tylko osoby, których obecność
jest niezbędna do jej prawidłowego
funkcjonowania. Zarówno pracownicy, a także osoby wchodzące na
teren DPS, zobowiązani są do ko-

rzystania ze środków ochrony osobistej – wyjaśnia Z. Tomczyk. Zgodnie
z przepisami epidemiologicznymi
wdrożono szczególne zasady higieny
osobistej oraz powierzchni, sprzętu
i wyposażenia placówki. - Monitorowany jest stan zdrowia mieszkańców
i personelu. Niektórzy mieszkańcy
mieli robione testy na obecność koronawirusa, miało to głównie związek z procedurami, jakie są stosowane w innych podmiotach leczniczych
przy przyjmowaniu mieszkańców na
leczenie specjalistyczne (wszystkie
wyniki testów były ujemne) – stwierdza dyrektor DPS-u w Rzetni.
Od tygodni Domy Pomocy Społecznej w Polsce sygnalizują braki
sprzętowe w związku z epidemią koronawirusa. Nie ma wystarczającej
liczby środków ochrony osobistej takich jak maseczki, rękawiczki, przyłbice czy kombinezony. Podobnie jest
i w Rzetni - W obecnej sytuacji najbardziej potrzebne są środki ochrony
osobistej takie jak rękawiczki, maseczki, fartuchy jednorazowe, płyny
dezynfekujące, które są na bieżąco
zużywane – zauważa Z. Tomczyk.
Kilka dni temu starosta R. Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka przekazali środki ochronny bezpośredniej na potrzeby DPS w Rzetni.
Maseczki oraz kombinezony zakupione zostały ze środków budżetu Powiatu Kępińskiego. Ponadto starostowie
przekazali dyrektorowi DPS maseczki i środki dezynfekcyjne zakupione
przez Urząd Gminy w Perzowie. Kondycja i stan zdrowia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w

Rzetni jest dla mnie osobiście jak i dla
całego Zarządu Powiatu bardzo ważny – stwierdza starosta R. Kieruzal.
- Wszelkie dotychczasowe działania
związane z DPS były ukierunkowane
na ulepszanie i podnoszenie komfortu życia mieszkańców ośrodka.
W obecnej sytuacji Zarząd Powiatu
jak i dyrekcja DPS Rzetnia podejmują wszelkie nadzwyczajne środki w
celu zabezpieczenia mieszkających
w domu pomocy pensjonariuszy. Poprzez wytyczne ministerialne, polecenia wojewody wielkopolskiego czy
wewnętrzne zarządzenia i instrukcje
staramy się ustrzec mieszkańców
od zagrożenia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującej chorobę
zakaźną COVID-19. Sukcesywnie
przekazywane są środki ochrony
osobistej finansowane ze środków
Powiatu, ale ważna jest także pomoc
uzyskiwana od wojewody wielkopolskiego, pochodząca z Agencji Rezerw
Materiałowych, jak również pomoc
płynąca z samorządów gminnych
i osób prywatnych – podsumowuje
starosta.
Zdaniem specjalistów najbliższe
tygodnie powinny dać odpowiedź,
czy wprowadzone obostrzenie epidemiologiczne i rządowe wsparcie okaże się wystarczające do zatrzymania
pandemii w ośrodkach pomocy. Tutejszy DPS omija jak dotąd zaraza,
miejmy nadzieję, że dzięki regulaminowemu reżimowi epidemiologicznemu i… modlitwie pensjonariusze
placówki oraz pracujące tam osoby
nie doświadczą zarażenia koronawirusem.			
m

Komendant Powiatowy Policji w Kępnie oddał hołd ofiarom
zbrodni katyńskiej

Hołd poległym policjantom
oddany w ciszy

W Kępnie w 80. rocznicę zbrodni
katyńskiej, wyjątkowo, inaczej niż
dotychczas, zapanowała cisza… Nie
padły salwy, nie wybrzmiały werble i
apel poległych, a ważne słowa nie zostały odczytane. Wymusza to obecna
trudna sytuacja panująca w kraju i na
świecie. Cisza jest jednak symboliczna i równie wymowna.
14 kwietnia br. komendant Po-

wiatowy Policji w Kępnie podinsp.
Mirosław Józefiak samotnie złożył
kwiaty i zapalił znicze pod pomnikiem zamordowanych w hitlerowskich i sowieckich obozach zagłady
policjantów Komendy Powiatowej
Policji Państwowej w Kępnie, oddając w ten sposób hołd ofiarom tej
okrutnej zbrodni.
Oprac. KR

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

Wiadomości
Działania podejmowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie w walce ze smogiem

Kępińska walka o czyste powietrze

Od kilku lat kępiński samorząd
prowadzi systematyczne i planowe
działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy. To
działania kontrolne, inwestycyjne, dotacyjne i edukacyjne. Mimo ich intensyfikacji, w tym zakresie nadal istnieje
ogromna potrzeba skutecznej walki ze
smogiem.
Straż Miejska kontroluje posesje
Kontrole prowadzone są systematycznie i, niestety, wciąż przynoszą zatrważające wyniki. Są one odpowiedzią
zarówno na wyniki pomiarów z 9 stale
monitorujących stan powietrza czujników, jak i interwencje mieszkańców,
którzy dostrzegają problem i wskazują
nieruchomości, gdzie spalane są odpady. - Straż Miejska prowadzi kontrole
gospodarstw domowych, gdzie jest podejrzenie spalania odpadów w piecach
i sprawdza rodzaj paliwa zgromadzonego do celów grzewczych. Gmina
Kępno podpisała umowę ze specjalistycznym laboratorium na dostarczanie próbek pobranych z palenisk.
Straż Miejska posiada uprawnienia do
przeprowadzania kontroli wyłącznie
w gospodarstwach domowych osób
fizycznych. Nad przedsiębiorcami
nadzór sprawuje starosta kępiński.
Każde zgłoszenie dotyczące przedsiębiorców niezwłocznie przekazywane
jest do Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego. W związku z
tym, że niejednokrotnie zgłoszenia się
powtarzają, strażnicy zawiadamiają
bezpośrednio Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
– podkreśla burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus.
Kontrole Straży Miejskiej prowadzone są już od wielu lat, a ich liczba
nie spada. W 2019 r. strażnicy przeprowadzili 230 kontroli. W bieżącym roku
do 13 lutego odbyło się 81 kontroli. Od
2012 r. przeprowadzono łącznie 1.176
kontroli i nałożono 146 mandatów karnych na łączną kwotę 28.630 zł. Ponadto złożono 3 wnioski do sądu oraz 5 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej
w Kępnie o uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli z zakresu ochrony
środowiska.
Sieć ciepłownicza stale
rozbudowywana
Wymierne rezultaty w zakresie
walki ze smogiem dają nowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
W latach 2017-2019 gminna Spółka „Energetyka Cieplna” podłączyła
łącznie 33 nieruchomości (jedno-,
wielorodzinne i inne) przy ulicach: Ratuszowej, Rynek, Warszawskiej, Sienkiewicza, Tysiąclecia, Poniatowskiego,
Przemysłowej, Al. Marcinkowskiego

oraz w Dom Kultury w Krążkowach,
Firmie „Folkar”, krytej pływalni „Qarium” i sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Krążkowach.
W zakresie inwestycji proekologicznych w 2019 r. Spółka zrealizowała też wiele zadań ograniczających
emisję zanieczyszczeń do atmosfery w
ciepłowni miejskiej przy ul. Przemysłowej. Zmodernizowano układ oczyszczania spalin w kotle WR-5 nr 3 oraz
całkowicie zmodernizowano kocioł nr
1 wraz z układem odpylania. Zakładane efekty ekologiczne to ograniczenie
emisji pyłów o ponad 90% oraz o ponad
15% gazów: CO, CO2 i NO2. Spółka
planuje budowę układu kogeneracyjnego na bazie silnika gazowego, dzięki
czemu zostanie częściowo wyeliminowane paliwo węglowe do produkcji
ciepła. Opracowano też dokumentacje
techniczne budowy nowych odcinków
sieci ciepłowniczych w rejonie ulic:
Sportowej, Spacerowej, Estkowskiego,
Krasickiego, Bocznej, Warszawskiej,
Al. Marcinkowskiego, Dąbrowskiego,
Sikorskiego i Sienkiewicza.
Na lata 2020-2021 planowana jest
likwidacja źródeł niskiej emisji w lokalnych kotłowniach. W związku z
wykonaniem w 2018 i 2019 r. przyłączy z rozdzielczej sieci w ul. Warszawskiej i Poniatowskiego, można będzie
zlikwidować źródła niskiej emisji w
wielu obiektach znajdujących się przy
tych ulicach. Wykonano także przyłącze do budynku przy ul. Kościuszki 9
i siedziby „Towarzystwa Budownictwa
Społecznego – Kępno”, co umożliwi
likwidację kotłowni w tych obiektach.
- Spółka „Energetyka Cieplna”,
dzięki wykonanym w latach 20092011 przyłączeniom do większości
kamienic w Rynku i ul. Ratuszowej,
jest w stanie dostarczać ciepło do tych
obiektów. Aktualnie część kamienic
korzysta z ciepła sieciowego tylko do
ogrzewania lokali handlowo-usługowych zlokalizowanych na parterze –
zaznacza P. Psikus.
Kolejne dobre rezultaty spodziewane są w związku z planowaną w najbliższych latach gazyfikacją miejscowości:
Hanulin, Kliny, Krążkowy i Olszowa,
dzięki której mieszkańcy będą mogli
korzystać z sieci gazowej, a nie kotłów
węglowych. Termin realizacji tych inwestycji to lata 2021-2022.
Gmina Kępno postawiła na szybkie
i skuteczne informowanie o zagrożeniu
związanym z poziomem zanieczyszczenia powietrza. - Zakupiono 9 czujników, które zostały rozmieszczone na
terenie miasta i gminy w taki sposób,
aby możliwie jak największa część

gminy była monitorowana. Urządzenia pomiarowe firmy „SYNGEOS”
rejestrują stężenia zanieczyszczeń powietrza i gazów, tj. zanieczyszczenia
pyłami PM2,5 PM10 oraz temperaturę, wilgotność, ciśnienie. Urządzenia te umożliwiają efektywny zasięg
pomiaru stężenia pyłów w promieniu
około 500 metrów od czujnika – mówi
włodarz gminy.
213 dotacji w ramach „KWOS”
Dla mieszkańców miasta i gminy
Kępno uruchomiono program dotacyjny
pn. „Kępno wolne od smogu (KWOS)”.
W 2017 r. złożono 46 wniosków, a w
2018 r. – już 71. Od początku programu KWOS, tj. od 2017 r., do 23 grudnia
2019 r., udzielono 213 dotacji na łączną
kwotę 640.390,19 zł. - Już wiadomo,
że chętnych do wymiany przestarzałych pieców nie brakuje i w 2020 r.
wymieniane będą kolejne – podkreśla
P. Psikus. Środki założone w budżecie
Gminy na program udzielania dotacji do
wymiany niskosprawnych źródeł ciepła
i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w 2020 r. to 200.000 zł.
19 wniosków w programie
„Czyste powietrze”
Gmina Kępno nie prowadzi programów dotacyjnych w zakresie termomodernizacji budynków. Natomiast w
ramach porozumienia z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kępiński
samorząd udziela wsparcia mieszkańcom gminy w wypełnianiu wniosków o
dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach programu pn. „Czyste
powietrze”, który przewiduje udzielanie dotacji w zakresie termomodernizacji budynków. - Dotychczas za pośrednictwem Gminy do programu „Czyste
powietrze” złożono 19 wniosków – informuje burmistrz.
Dzieci i dorośli uczą się,
jak dbać o środowisko
W działaniach proekologicznych
bardzo ważna jest edukacja. - Kępiński
samorząd prowadzi edukację poprzez
realizację projektów w ramach dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. Odbyły się konkursy adresowane do przedszkolaków i uczniów
na ponowne wykorzystanie odpadów
oraz wykonanie banerów z hasłami
ekologicznymi. Cyklicznie organizowane są również konferencje i spotkania tematyczne poświęcone zagrożeniom wynikającym z niskiej emisji
oraz szans wykorzystania odnawialnych źródeł energii – mówi włodarz.
Podczas wszystkich tych spotkań wiedzą i doświadczeniem z mieszkańcami dzielą się fachowcy reprezentujący

m.in. Stowarzyszenie „Eko-Unia” oraz
„Dolnośląski Alarm Smogowy”.
Do mieszkańców trafiają różnego
rodzaju materiały informacyjne, takie
jak ulotki czy kalendarze ekologiczne.
- Te ostatnie zawierały informacje zarówno dotyczące programu udzielania
dotacji na wymianę kotłów węglowych,
jak i segregacji odpadów. Kalendarz
został wydany w nakładzie ponad 6 tysięcy egzemplarzy i był kolportowany
podczas wydarzeń kulturalnych oraz w
siedzibach kępińskich instytucji i szkół
– podkreśla P. Psikus.
Wydano też materiały informujące o zagrożeniach, organizowano
konferencje i happeningi. - Nie zawsze
zainteresowanie tym tematem wśród
mieszkańców jest duże, dlatego Gmina
stawia również na edukację najmłodszych. W ostatnim czasie, dzięki pozyskanej z WFOŚIGW w Poznaniu dotacji, zakupiono dla przedszkoli pomoce
dydaktyczne o tematyce antysmogowej
i ochronie środowiska – dodaje.
Elektromobilność jednym
ze sposobów na walkę
ze smogiem - i nie tylko
Gmina Kępno uzyskała dotację na
opracowanie „Długookresowej strategii elektromobilności dla obszaru gminy Kępno na lata 2020-2040”. Rozwój
elektromobilności ma duży potencjał
w zakresie poprawy jakości powietrza.
W miastach istotna część zanieczysz-

czeń niskiej emisji pochodzi z sektora
transportu. To właśnie pojazdy elektryczne mają zmienić wizerunek Polski
w najbliższych latach – z jednej strony
przyczynić się do poprawy jakości powietrza w miastach, a z drugiej stymulować rozwój gospodarczy i zwiększać
bezpieczeństwo energetyczne kraju.
- Mimo realizacji inwestycji i działań podejmowanych na wielu płaszczyznach, nadal istnieje ogromna potrzeba ratowania stanu środowiska.
Powietrze nie zna granic i żadne starania, jeżeli nie będą wsparte podobnymi
na terenie innych gmin i nie zostaną
wsparte przez służby ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie i
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, nie przyniosą zamierzonych rezultatów. Jestem jednocześnie
przekonany, że bez zmiany sposobu
myślenia, a co za tym idzie – zmiany
konkretnych zachowań, nadal będziemy się borykali z problemem niskiej
emisji. Zmiany w tej kwestii to proces długotrwały, ale – o czym jestem
przekonany – możliwy do osiągnięcia.
Chcę poinformować, że rozważam
możliwość uruchomienia na terenie
gminy Kępno (w pierwszym etapie –
miasto), działań mających na celu całkowitą likwidację pieców węglowych
tzw. „kopciuchów”. Jestem otwarty na
wnioski, uwagi, propozycje – podsumowuje burmistrz.		
KR

Mimo ograniczeń w obsłudze bezpośredniej Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) realizuje swoje obowiązki i zdalnie wspiera
podatników w ich sprawach. Poza usługami on-line, w każdym z
urzędów działają specjalne infolinie, a nasi eksperci codziennie odpowiadają na setki mailowych i telefonicznych pytań podatników

Telefoniczne i elektroniczne
wsparcie podatników

Wielkopolska KAS obsługuje
dziennie ponad 6,5 tys. połączeń telefonicznych i ponad 800 e-maili od
podatników. Mimo, że nie przyjmujemy podatników osobiście, przygotowaliśmy takie rozwiązania, które
mają pozwolić na jak najlepszą obsługę spraw naszych klientów. Rozbudowaliśmy podatkowe infolinie telefoniczne działające w każdym urzędzie
skarbowym, aby móc wpierać podatników w załatwianiu ich spraw.
Dziennie przeprowadzamy średnio
ponad 6,5 tys. rozmów, odpowiadając
na Państwa pytania i wątpliwości (to
średnia dzienna liczba obsłużonych
telefonów od podatników w całym

województwie wielkopolskim). Każdego dnia otrzymujemy również około 830 e-maili, na które staramy się
na bieżąco odpowiadać. - W samym
powiecie kępińskim obsługujemy
dziennie ok.100 połączeń telefonicznych i kilkadziesiąt maili – informuje
Tomasz Głowik zastępca naczelnika
Urzędu Skarbowego w Kępnie.
Aktualnie, w szczytowym okresie akcji rozliczeń PIT, najwięcej telefonów i zgłoszeń mailowych dotyczy
właśnie tematu zeznań rocznych, ale
uruchomione numery infolinii obejmują wszystkie kategorie spraw, z
jakimi mogą się do nas zgłaszać podatnicy.		
oprac. m

W przypadku pytań lub wątpliwości podatkowych najlepiej kontaktować się bezpośrednio
ze swoim urzędem skarbowym. Nasi eksperci są do dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy (w poniedziałki 8.00-18.00, a od wtorku do piątku – 8.00-15.00).
Aktualne informacje o numerach uruchomionych infolinii znaleźć można na stronach internetowych
poszczególnych urzędów na: www.wielkopolskie.kas.gov.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
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04

31 (124%)
23 (92%)
33 (132%)
32 (128%)
41 (164%)
32 (128%)
23 (92%)

51 (102%)
39 (78%)
56 (112%)
54 (108%)
68 (136%)
54 (108%)
39 (78%)

Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04

28 (112%)
24 (96%)
36 (144%)
31 (124%)
36 (144%)
46 (184%)
35 (140%)

47 (94%)
41 (82%)
59 (118%)
52 (104%)
61 (122%)
77 (154%)
58 (116%)

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

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

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04

22 (88%)
19 (76%)
28 (112%)
26 (104%)
29 (116%)
30 (120%)
35 (140%)

37 (74%)
31 (62%)
47 (94%)
43 (86%)
48 (96%)
50 (100%)
58 (116%)

Dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana

Raport będziemy publikować co tydzień.

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

Wiadomości

informacje
Zakończenie roku szkolnego tegorocznych maturzystów w
„Sucharku” było inne niż wszystkie poprzednie

Pożegnanie maturzystów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Zdalne pożegnanie maturzystów Pożegnanie absolwentów

Dyrekcja i wychowawcy z ZSP nr 1 pożegnali
się z tegoroczymi maturzystami zdalnie

się z wychowankami dzięki narzędziom używanym wcześniej w celach
zdalnego nauczania. Pożegnanie zorganizowano oddzielnie dla każdej z
klas, tak, aby wszystkim umożliwić
w miarę swobodny kontakt. Zadbano, aby uroczystość miała charakter
podniosły i pozostała w pamięci absolwentów, nie tylko ze względu na
nadzwyczajne okoliczności.
Zwracając się do wychowanków, dyrektor Bogumiła Drobina
przypomniała ich pierwsze dni w
szkole oraz liczne sukcesy. Przed-

kum. Ponadto nagrodzono uczniów
za aktywną działalność w Radzie
Samorządu Uczniowskiego, w zespole wokalnym i muzycznym, za
osiągnięcia sportowe, działalność
społeczną oraz za sukcesy w konkursach i olimpiadach. - Rada Rodziców
ufundowała też specjalne nagrody
dla trzech absolwentów za wysokie
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i godne reprezentowanie szkoły,
dwóch absolwentów wyróżniono za
100% frekwencję i dwóch za bardzo
dobrą współpracę z Radą Rodziców

w maseczkach

Fot. LO nr 1 Kępno

– informuje dyrektor szkoły.
W tym roku szkołę ukończyło
164 absolwentów - 112 w technikum
w pięciu zawodach i 52 absolwentów
liceum, co stanowi 98,2% uczniów
klas kończących szkołę (w ubiegłym
roku było to 96,5%)
Zwracając się do zebranych przed
monitorami komputerów wychowanków, dyrektor B. Drobina mówiła:
Życzę, abyście znaleźli własną drogę
do szczęścia. Osiągnęli to, co sami
sobie postawicie za cel i poczytacie za
sukces. I by nigdy nie zabrakło przy
Was bliskich osób, z którymi będziecie mogli dzielić swoją radość i swoje szczęście. Pamiętajcie, że oprócz
nabytej wiedzy, o wartości człowieka
decyduje to, co ma w sercu. Miejcie
więc szacunek dla każdego napotkanego człowieka, bo to jedna z rzeczy,
których trzeba się nauczyć.
W dalszej części głos zabrała wicedyrektor Urszula Tyra, która tradycyjnie przygotowywała ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły.
W tym roku mogła jedynie wskazać
wartości i zasady, którym powinni
być wierni wychowankowie.
Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena
Woch, która podziękowała nauczycielom za trud nauczania szczególne
w tych ostatnich tygodniach oraz gratulowała uczniom osiągnięć edukacyjnych.
Po części oficjalnej wychowankowie pozostali w kontakcie zdalnym z
wychowawcami.
Oprac. m

24 kwietnia 2020 r. uczniowie
klas trzecich, obecni absolwenci,
w wyznaczonych godzinach i z zachowaniem reżimu sanitarnego,
przybyli po świadectwa ukończenia
liceum. Pożegnanie nie było łatwe
dla uczniów i wychowawców. Niemożliwe było uhonorowanie najlepszych uczniów na scenie auli, zorganizowanie tradycyjnych spotkań
Fot. LO nr 1 Kępno

stawiła nazwiska wyróżnionych i
nagrodzonych absolwentów. W liceum 14 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, złote listy
pochwalne i nagrody książkowe.
W technikum były to 4 osoby. Łączna
liczba srebrnych listów pochwalnych
wyniosła 11 – 4 w LO i 7 w techni-

Fot. ZSP nr 1 Kępno

Tegoroczne zakończenie roku
szkolnego dla klas maturalnych różniło się od dotychczasowych. Uczniowie nie mogli spotkać się, jak dotąd,
w odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej.
Dyrekcja, wychowawcy i przewodnicząca Rady Rodziców spotkali

Maturzyści pożegnali się z wychowawcami
z zachowaniem reżimu sanitarnego

mądrzejszymi ludźmi, którzy równocześnie posiedli wiedzę na poziomie
rozszerzonym z kilku przedmiotów
ogólnokształcących naraz. Przez
trzy lata mogliście w pełni korzystać z wiedzy nauczycieli, utrwalać zgromadzone wcześniej oraz na
nowo wyuczone treści i umiejętności
z różnych dyscyplin nauki. Życzę
Wam, drodzy maturzyści, abyście
W nielicznych grupach pożegnano
tegorocznych ambiturientów

24 kwietnia br. w szkołach ponadpodstawowych tegoroczni mazurzyści odbierali świadectwa ukończenia szkoły

Zakończenia roku szkolnego „bez fajerwerków”

Fot. LO nr 1 Kępno

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
poinformowało, że rady pedagogiczne we wszystkich 370 wielkopolskich szkołach dokonały klasyfikacji
uczniów. Rady Pedagogiczne szkół
średnich po raz pierwszy w historii musiały klasyfikować uczniów
zdalnie. - Pierwszy raz spotkaliśmy
się z taką sytuacją, by uczniowie
byli klasyfikowani online. W Wielkopolsce
przebiegło to bez komplikacji. 100% szkół
przeprowadziło radę pedagogiczną w terminie.
Jest to 221 liceów ogólnokształcących
oraz
149 techników w całym
województwie
wielkopolskim - zaznacza
Elżbieta Leszczyńska
wielkopolski
kurator
oświaty.
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego
klas maturalnych odbiegało od tego, do jakiego
bylśmy przyzwyczajeni przez wiele lat. Nie
było „pompatycznych”
akademii oraz uścisków i pocałunków, choć nauczyciele przyjmowali podziękowanie od
wdzięcznych uczniów za kilkuletni
tryb nauczania. W większości szkół
uczniowie odbierali świadectwa w
małych grupach w klasach od wycho-

wawcy. Dyrektorzy szkół dziękowali
im za wieloletnią naukę, zaznaczając
z nadzieją, że uda im się pozytywnie
napisać egzamin dojrzałości i rozpocząć dalszą naukę na wybranych
kierunkach uniwersyteckich czy politechnicznych.
W Wielkopolsce do matury
ma przystąpić prawie 24 tysiące

nokształcącym nr I – 106, Liceum
Ogólnokształcącym nr II – 52,
Technikum nr 1 – 112 i Technikum
nr 2 – 65. Deklarację przystąpienia
do egzaminów maturalnych złożyło
312 uczniów, tj. 93% absolwentów.
Starosta kępiński Robert Kieruzal
w imieniu Zarządu Powiatu pogratulował uczniom ukończenia kolejnego
etapu edukacji i życzył
wszelkiej pomyślności
w dorosłym życiu, a
przystępującym do egzaminów samych pozytywnych wyników.
W tym roku nie
będzie egzaminu maturalnego, gdy zakwitną
kasztany, odbędzie się
on w czerwcu, bez części ustnej. O tym fakcie
w ubiegłym tygodniu
poinformował już Dariusz
Piontkowski,
minister edukacji narodowej.
Ponadto wszystkie
lokale gastronomiczne
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego
są zamknięte, więc po
zapisze się w historii edukacji
rozdaniu
świadectw
zabrakło tradycyjnego
uczniów, z czego blisko 13 tysięcy spotkania absolwentów w kawiarto absolwenci liceów ogólnokształ- niach, aby uczcić zakończony rok
cących.
szkolny. Miejmy nadzieję, że kolejny
W szkołach prowadzonych przez rocznik, będzie miał więcej szczęPowiat Kępiński naukę ukończy- ścia.
ło 335 uczniów. W Liceum Ogólm

uczniów z wychowawcami w klasach, a nawet upamiętnienie na fotografii wszystkich kompletnych oddziałów. Zdjęcia pojedynczych osób
pokazują, mimo masek na twarzach,
że wszyscy zmierzyli się z bardzo
trudnym wyzwaniem. Dyrekcja,
gratulując absolwentom ukończenia
szkoły, życzyła im dużo zdrowia,
opanowania, wytrwałości, sił i powodzenia na egzaminach maturalnych i w dorosłym życiu. - Niezmiernie się cieszę, że wszyscy uczniowie
klas trzecich kończą dzisiaj Liceum
Ogólnokształcące nr I im. mjra
Henryka Sucharskiego w Kępnie,
po trzech latach trudnych zmagań
z wymaganiami programowymi z
różnych przedmiotów nauczanych
w tej szkole – pisze w liście do absolwentów dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I Danuta Stefańska.
- Drodzy absolwenci, jesteście naj-

wykorzystali zdobytą dotychczas
wiedzę i umiejętności do osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Pragnę, aby wysiłek, jaki włożyliście w przygotowanie się do tego
ważnego egzaminu, przyczynił się
do Waszego osobistego sukcesu oraz
osiągnięcia zamierzonych celów –
życzy dyrektor. W tym roku liceum z
wyróżnieniem (warunkami otrzymania świadectwa z wyróżnieniem są
średnia ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania) ukończyło 21 trzecioklasistów. Najlepsze
wyniki osiągnęli - Michał Borowik
(5,41), Julia Kozica (5,38) i Martyna Wrzalska (5,31). - Gratuluję
serdecznie najbardziej pracowitym
absolwentom naszego liceum, którzy kończą szkołę ze świadectwem z
wyróżnieniem – dodaje D. Stefańska.
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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rozmaitości
policja
/ straż pożarna

Piłka nożna >>> Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o wznowieniu rozgrywek pierwszej i drugiej ligi oraz Pucharu Polski. Piłkarze na szczeblu centralnym wrócą na boiska 27
maja. Jako pierwsze odbyć się mają zaległe spotkania ćwierćfinałowe Pucharu Polski
FOT: Daria Wierzba
(photo-dw.blogspot.com)

Piłka nożna >>> W momencie powrotu na boiska nie będzie się trzeba martwić o przeprowadzenie badań lekarskich uprawniających do uprawiania piłki nożnej. Ich ważność została wydłużona w ramach Tarczy Antykryzysowej

Badania lekarskie ważne dłużej Rozgrywki centralne ruszają,
Wciąż nie wiadomo, jaki los czeka niższe ligi piłkarski. Decyzja w
tej sprawie ma zapaść najpóźniej do 11 maja. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wiążącej decyzji w tej materii nie podjął. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że badania lekarskie
zawodników, które wygasły po 7 marca 2020 roku będą ważne do
60 dni po zakończeniu stanu epidemii.
Kwestia badań była jednym z
potencjalnych problemów, jakie
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
zweryfikował, badając zagrożenia
mogące utrudnić powrót do ligowej
rywalizacji w momencie zniesienia obecnych obostrzeń. W bardzo
dużej liczbie klubów zaplanowano
je na krótko przed startem lig, do
czego nie doszło. Wobec tego przy
ewentualnym powrocie do gry, nagle
problem braku zdolności mógłby dotyczyć tysięcy młodych zawodników.
Temat jest już jednak nieaktualny.
Pośród zapisów Tarczy Antykryzysowej znalazły się również regulacje
obejmujące tę kwestię. – Orzeczenia
lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych
badań lekarskich, których ważność
upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.,
zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
– czytamy w jednym z artykułów
ustawy. Do wskazanych w ustawie
badań zalicza się również tak zwane
zdolności sportowe, co potwierdziło
Ministerstwo Zdrowia w korespondencji z PZU. Tym samym wszystkie

badania uprawniające do gry w piłkę,
które wykonano wcześniej i których
ważność upłynęła po 7 marca 2020
roku, pozostaną ważne do upływu 60
dni od odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.
W praktyce oznacza to, że powrót
na boiska, niezależnie od tego kiedy
nastąpi, nie będzie się wiązał z nagłą
koniecznością uzyskania nowej zgody lekarza w bardzo krótkim czasie.
Poruszona sprawa swoje odzwierciedlenia ma również w sprawach
ubezpieczeniowych. PZU S.A. w
korespondencji z Kahlenberg Services potwierdziło, że będzie w pełni
respektować orzeczenia lekarskie,
o których mowa w przywołanym
przepisie. Tym samym zawodnicy
ubezpieczeni poprzez swoje kluby
w ramach specjalnych ofert Kahlenberg Services/PZU, będą mogli uzyskać świadczenia z tytułu nieszczęśliwych zdarzeń, które zdarzą się w
czasie określonym w stanowisku Ministerstwa Zdrowia (czyli w okresie
60 dni po odwołaniu stanu epidemii/
zagrożenia epidemicznego, na podstawie badań, których ważność upłynęła po 7 marca br.).
BAS

Rozmaitości >>> Zmiany w statucie PZPN dotyczące likwidacji Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych zostały wpisane do rejestru KRS. Kompetencje Izby ds. RSS
przejął Piłkarski Sąd Polubowny

Zmiany w statucie wpisane do KRS
W miniony piątek, 17 kwietnia w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisane zostały zmiany w statucie Polskiego Związku
Piłki Nożnej, uchwalone podczas Walnego Zgromadzenia
Delegatów jeszcze w 2019 roku.
Wśród zmian jest między innymi
przemodelowanie systemu związkowych organów jurysdykcyjnych.
Likwidacji uległa Izba do spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych, w
której rozstrzygano kwestie związane
z ważnością kontraktów piłkarskich.
Kompetencje Izby przejmie Piłkarski
Sąd Polubowny. Tym samym staje
się on stałym sądem polubownym
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Do Piłkarskiego Sądu Polubownego
będzie można zatem wnosić sprawy
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dotyczące między innymi: pozwów
o zasądzenie świadczenia, ustalenie
istnienia lub nieistnienia prawa lub
stosunku prawnego oraz o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego,
wszelkich roszczeń z zakresu powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej,
które będą mogły zostać połączone
z roszczeniami majątkowymi oraz
odwołania od ostatecznych decyzji
licencyjnych.		
BAS

niższe klasy wciąż czekają

Pod koniec maja, jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, ruszą rozgrywki szczebla centralnego, w tym PKO Ekstraklasa, Fortuna I liga oraz II liga. Co z rozgrywkami niższych szczebli? Jest
kilka wariantów, ale decyzja zapadnie w Polskim Związku Piłki Nożnej najpóźniej do 11 maja. Jeśli
będzie możliwość na dokończenie rywalizacji na niższych szczeblach to WZPN zrobi wszystko,
aby tak się stało. W przeciwnym razie temat rozgrywek w sezonie 2019/2020 zostanie zamknięty i
rozpoczną się przygotowania do sezonu 2020/2021, pamiętając, że jesienią epidemia może wrócić.
Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej wdrożył plan powrotu piłki nożnej
szczebla centralnego do życia. Według
Departamentu Rozgrywek Krajowych
PKO Ekstraklasa, Fortuna I Liga i II
Liga mają zacząć grać najprawdopodobniej 31 maja. Co prawda dokładna
data nie została ustalona, jednak nastąpi to między 30 maja a 6 czerwca.
Planowane jest rozegranie wszystkich
pozostałych do końca sezonu meczów,
a także spotkań barażowych. Założenie
to uwzględnia możliwość zakończenia sezonu po 30 czerwca 2020 roku.
Jednak jako pierwsze odbyć się mają
zaległe spotkania ćwierćfinałowe Pucharu Polski, a więc mecz Stali Mielec
z Lechem Poznań oraz Miedzi Legnica
z Legią Warszawa. Zaplanowano je na
27 maja. Po ich rozegraniu ustalone
zostaną terminy spotkań półfinałowych i finału, który miał odbyć się w
najbliższą sobotę, 2 maja na Stadionie
PGE Narodowym w Warszawie. Z kolei
treningi drużyn przygotowujących się
do tych rozgrywek mają wrócić na właściwe tory już 10 maja. Wtedy też sztaby klubów poddane zostaną testom na
obecność koronawirusa – od nich pewnie wiele będzie zależeć. Bez zmian pozostają w tej chwili ustalenia dotyczące
niższych lig. Zgodnie z komunikatem
opublikowanym po spotkaniu Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki

Nożnej, wszystkie mecze trzeciej ligi i
pozostałych klas rozgrywkowych piłki
nożnej i futsalu, kobiet oraz mężczyzn,
wszystkich kategorii wiekowych, pozostają odwołane do 11 maja 2020 roku
włącznie. To właśnie tego dnia w Polskim Związku Piłki Nożnej zapadnie
decyzja odnośnie dokończenia sezonu
w niższych ligach, w rozgrywkach futsalu oraz w ligach kobiet.
W czasie pandemii w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej czasu na
nudę nie było i w dalszym ciągu nie
ma. Działacze cały czas zamieszczają
na swojej witrynie internetowej porady
prawne dla klubów i trenerów, dzielą się
informacjami oraz przygotowują różnego rodzaju atrakcje, jak między innymi
Wirtualny Puchar WZPN. Związkowcy
pracują też nad możliwymi scenariuszami dokończenia sezonu w niższych
ligach. W pierwotnej wersji powrotu do
piłki do życia to właśnie wojewódzkie
związki miały mieć dużą autonomię w
sprawie decyzji odnośnie możliwości
dokończenia sezonu 2019/2020. Teraz
decyzja zapadnie centralnie dla wszystkich Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej. Polska to jeden z nielicznych
krajów, obok choćby Niemiec, który
przedstawił plan powrotu piłki nożnej
do względnej normalności. Nasi zachodni sąsiedzi myślą także o niższych
ligach. Tam do wszystkich klubów rozesłano już ankiety w sprawie konty-

nuowania rozgrywek. Już wiadomo, że
jeżeli to nastąpi, to na pewno nie w pełnym składzie. Niemiecki Związek Piłki
Nożnej (DFB) ma już wiedzę na temat
tego, że sporo klubów nie przetrwa kryzysu pandemii koronawirusa i zwyczajnie upadnie. W Polsce na pewno także
trzeba się z tym liczyć. Gminy obłożone
sporymi obowiązkami, nie zdecydują
się pewnie na podobną wysokość sportowych dotacji, jaka była w ostatnich
latach. Niemniej jednak jeżeli Polski
Związek Piłki Nożnej zdecyduje o dokończeniu sezonu w niższych ligach i
klasach rozgrywkowych, powinny na
to zgodzić się oddzielnie także wszystkie zainteresowane kluby. Nie może
przecież dojść do sytuacji, że któryś zespół odmówi wyjazdu z uwagi na duże
nagromadzenie chorych akurat w tym
regionie. Taka sytuacja może dotyczyć
między innymi piłkarzy Orła Mroczeń,
których rywalem w piątej lidze jest krotoszyńska Astra. Krotoszyn jest czarnym punktem na mapie zakażeń naszego województwa, bowiem co czwarty
chory na COVID-19 w Wielkopolsce
jest właśnie z Krotoszyna. Biorąc pod
uwagę takie sytuacje, które mogą mieć
miejsce niemal w każdej klasie rozgrywkowej, w Polskim Związku Piłki
Nożnej coraz głośniej mówi się, że sezon na niższych szczeblach zostanie po
prostu anulowany, ale na potwierdzenie
tego musimy poczekać do 11 maja. BAS

Piłka ręczna >>> Po tym, jak zakończono rozgrywki PGNiG Superligi, z niecierpliwością czekano na decyzję w sprawie pierwszej i drugiej ligi. Ta została podjęta w poniedziałek, 30 marca

Szczypiornistki Polonii zakończyły sezon

Z powodu pandemii koronawiusa, pod koniec marca, władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce podjęły decyzję o zakończeniu rozgrywek na poziomie pierwszej oraz drugiej ligi. Oznacza to, że na
parkiecie nie zobaczymy już kępińskich szczypiornistek. Decyzja oznacza, że zawodniczki trenera
Grzegorz Markiewicza zakończyły sezon na piątym miejscu, a awans wywalczyła drużyna rezerw
KPR Gminy Kobierzyce.
– Ze względu na aktualną sytuację
związaną z rozprzestrzeniającym się
koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce,
Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce podjął Uchwałę nr 12/20 w sprawie
zakończenia rozgrywek I i II ligi w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn w sezonie
2019/2020, z zachowaniem aktualnej
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klasyfikacji rozgrywek – mogliśmy
przeczytać w komunikacie opublikowanym na stronie ZPRP. A to oznacza,
że Polonia Kępno zajęła piąte miejsce w
grupie A pierwszej ligi. W lidze rywalizowało dziewięć zespołów. Podopieczne Grzegorza Markiewicza zdobyły
18. punktów, tracąc do podium cztery
oczka. Zgodnie z regulaminem druży-

ny, które w rozgrywkach drugiej ligi
kobiet i mężczyzn w sezonie 2019/2020
zajęły w swoich grupach pierwsze
miejsca, uzyskały bezpośredni awans
do rozgrywek pierwszej ligi w sezonie
2020/2021. W grupie, w której występowała Polonia, awans na zaplecze
PGNiG Superligi wywalczyły rezerwy
KPR Gminy Kobierzyce.
BAS

Sport

piłka
nożna
wiadomości

Z kart historii / KKS 1925 Kalisz - Polonia Kępno – 0:1
Sezon 2009/2010 był przełomowym dla kibiców, działaczy i piłkarzy Polonii Kępno. W roku obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia (2008) poloniści
rozpoczęli triumfalny marsz w kierunku Kaliskiej Klasy Okręgowej. W maju 2009 roku kępnianie mogli cieszyć się z awansu na zaplecze czwartej ligi, a
kibice zacierać ręce na pojedynki z takimi firmami regionu jak Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, Prosna Kalisz, Victoria Ostrzeszów, Astra Krotoszyn,
Centra Ostrów Wielkopolski czy KKS 1925 Kalisz. Elektryzowało zwłaszcza starcie z KKS-em, które już na początku sezonu miało odbyć się w najstarszym mieście w Polsce. Kibice Polonii Kępno na zwycięstwo z KKS-em w Kaliszu czekali dwadzieścia lat...

Wygrana Polonii z KKS-em w Kaliszu po 20 latach

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego – Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Dla Polonii Kępno każde starcie z KKS-em 1925 Kalisz to zawsze coś więcej niż tylko ligowy mecz. Zwycięstwo nad tą akurat drużyną, zwłaszcza na jej boisku, zawsze smakowało kępińskim
sympatykom futbolu wyjątkowo, bo tak się złożyło, że przez dziesięciolecia z różnych względów piłkarzom z Kalisza nie było po drodze z graczami z Kępna. Wiele
było meczów pomiędzy Polonią, a KKS-em, które zapadły w pamięci kibicom obu drużyn. Wystarczy przypomnieć starcia drużyn z sezonu 2003/2004. To była rzeź
kępińskiego zespołu, który w dwóch meczach stracił czternaście goli i zdołał strzelić zaledwie jedną bramkę (porażka w Kaliszu 0:9 i w Kępnie 1:5). To były ostatnie
spotkania obu tych zasłużonych klubów. Latem 2004 roku Polonia zniknęła z piłkarskiej mapy Polski. Dwa lata później los kępińskiego klubu podzieliła Kaliszanka
KKS Kalisz. Polonia i KKS szybko dźwignęły się jednak z kolan. 30 sierpnia 2009 roku los ponownie skojarzył ze sobą zwaśnione kluby, a spotkanie starych znajomych rozegrano w ramach rozgrywek o mistrzostwo Kaliskiej Klasy Okręgowej.
Wielkie firmy
na zapleczu czwartej ligi
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, KKS 1925 Kalisz, Astra Krotoszyn, Victoria Ostrzeszów, Polonia
Kępno, Centra Ostrów Wielkopolski,
LKS Jankowy, KS Opatówek, Orzeł
Mroczeń i Prosna Kalisz – to dziesięć
firm, które miały być ozdobą rozgrywek klasy okręgowej w sezonie
2009/2010. Kępińscy kibice po awansie z Kaliskiej Klasy A od samego
początku zacierali ręce na pojedynek
z KKS-em 1925 Kalisz. Kakaesiacy
po kompletnie nieudanym sezonie
2008/2009 stracili kilku czołowych
zawodników. W letniej przerwie z
Dumą Kalisza pożegnali się między innymi doświadczeni Grzegorz
Klimkiewicz, Michał Laluk, Prze-

go zdania przed startem rozgrywek
był również trener Polonii Kępno,
Bogdan Kowalczyk, który uważał,
że najbliższy sezon będzie niezwykle atrakcyjny. – Sportowo kaliska
klasa okręgowa jest bardzo mocna.
Sześć-siedem drużyn będzie bić się o
awans. Nie chcę nikogo wymieniać,
żeby ktoś się nie obraził. Wiele z nich
to kluby o bogatej tradycji, które
kiedyś spotykały się na czwartoligowych boiskach. Liga na pewno będzie bardzo trudna, ale i atrakcyjna
– stwierdził Bogdan Kowalczyk.
Katastrofalne wejście w sezon
O tym, że rozgrywki na zapleczu
czwartej ligi w sezonie 2009/2010
będą bardzo trudne biało-niebiescy
przekonali się już na samym początku sezonu. Kibice drużyny z Alei

Polonia po raz pierwszy od... 20 lat pokonała przy Wale Matejki KKS Kalisz. W najstarszych
mieście w Polsce kępnianie pokonali KKS 1:0 i była to ich pierwsza wyjazdowa wygrana
z Dumą Kalisza od sezonu 1988/1989.

mysław Owczarek, Konrad Bigdowski, Marcin Czajczyński czy
Przemysław Klimkiewicz. Włodarzom KKS-u udało się jednak zatrzymać kilku graczy mających zapewnić
drużynie powrót do czwartej ligi. Dodatkowo kaliski zespół wzmocnił Jakub Sowiński, wychowanek KKS-u,
który wiosnę 2009 spędził w czwartoligowej Calisii. Do istotnej zmiany
doszło też na stanowisku trenera.
Dotychczasowego, Krzysztofa Florczaka zastąpił Mariusz Kaczmarek,
który kilka miesięcy wcześniej był
członkiem drużyny KKS-u, której
nie udało się awansować do czwartej
ligi. – Tak naprawdę szkoda, że nie
udało nam się wywalczyć tego awansu w poprzednim sezonie. Możemy
tego teraz żałować, zdaje sobie z tego
sprawę, że liga jest trudniejsza, ale
trzeba się z nią zmierzyć, dać z siebie
wszystko i powalczyć – mówił przed
startem sezonu 2009/2010 Mariusz
Kaczmarek, trener KKS-u. Podobne-

Marcinkowskiego z pewnością nie
tak wyobrażali sobie początek nowego sezonu. Piłkarze z Kępna w
pierwszych trzech meczach zdobyli zaledwie jeden punkt. W meczu
otwarcia kępnianie zremisowali 1:1,
na boisku ze sztuczną nawierzchnią, z Czarnymi Dobrzyca. Rzutem
na taśmę, punkt w tej rywalizacji
uratował w 90. minucie Janusz Luberda, nowy nabytek kępińskiej
drużyny. Sprowadzenie 32-letniego
pomocnika do Kępna było jednym z
najgłośniejszych transferów letniego
okna transferowego. Działacze Polonii Kępno obiecywali sprowadzić
na Aleje Marcinkowskiego doświadczonego piłkarza. Słowa dotrzymali,
ale mało kto spodziewał się, że nowym nabytkiem zostanie zawodnik
pierwszoligowego wówczas MKS-u
Kluczbork. Popularny „Baca” znany
był również z występów w Lignomacie Jankowy. Janusz Luberda szybko
wkomponował się w kępiński zespół.

Szybko zaczął też strzelać bramki.
Kolejne trafienie zanotował w meczu
trzeciej kolejki, w którym Polonia
niestety przegrała w Ostrzeszowie z
tamtejszą Victorią 2:3. Biało-niebieskim nie wyszło też kolejne starcie
przed własną publicznością. Drużyna Bogdana Kowalczyka przegrała z
Iskrą Sieroszewice 0:1. W czwartej
kolejce, którą zaplanowano na niedzielę, 30 sierpnia 2009 roku, Polonia
miała zagrać z KKS-em 1925 Kalisz.
Drużyna Mariusza Kaczmarka znakomicie weszła w sezon (wygrane z
Astrą Krotoszyn 3:2, KS Opatówek
3:0 i Pogonią Nowe Skalmierzyce
2:0) i była zdecydowanym faworytem
starcia z Polonią.
Polonia była lepsza
od nas tylko pięć minut
Ku zdziwieniu miejscowych konfrontację zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście z Kępna. Już w 2. minucie
popis sowich umiejętności dał Janusz
Luberda, który posłał prostopadłą
piłkę w kierunku Szymona Rabiegi.
Napastnik Polonii huknął mocno w
kierunku bramki, ale tam na posterunku był Jacek Kuświk. Biało-niebiescy postraszyli jeszcze miejscowych z rzutu wolnego, ale uderzenie
Dariusza Fabisiaka okazało się niecelne. – Pomijając pierwsze pięć minut, w których Polonia była od nas
lepsza, to jednak my prowadziliśmy
grę w kolejnych fragmentach gry
– mówił po meczu Mariusz Kaczmarek, trener KKS-u. Trudno było
nie zgodzić się z tymi słowami, bowiem podrażnieni kaliszanie przejęli
inicjatywę i narzucili swój styl gry.
Miejscowi powinni objąć prowadzenie w 17. minucie, ale silny strzał
Patryka Kłosowskiego nieznacznie
minął bramkę przyjezdnych. Chwilę
później było jeszcze groźniej. Kamil
Urbaniak odegrał znakomitą piłkę
do Marcina Młynka, ten znalazł się
sam przed Krzysztofem Godkiem,
jednak sędzia liniowy dopatrzył się
w tej sytuacji pozycji spalonej. Później doskonałe okazje miał jeszcze
Dariusz Pietrzak, który najbliżej
zdobycia bramek był w 35. oraz 42.
minucie. Dwukrotnie z opresji zespół
Polonii ratowali jednak Dariusz Fabisiak i rozgrywający bardzo dobre
spotkanie Grzegorz Bednarek.
Zadali cios w końcówce
Drugą część gry od mocnego
uderzenia rozpoczęli gospodarze.
Najpierw sprytnie uderzał Michał
Gmyrek, a następnie silnie uderzał
Arkadiusz Maciejewski. W bram-

4. kolejka kaliskiej klasy
okręgowej 2009/2010

Niedziela, 30 sierpnia 2009 roku
Kalisz / Stadion Miejski OSRiR (Wał Matejki)
KKS 1925 Kalisz – KKS Polonia Kępno – 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Janusz Luberda - 85’.
KKS Kalisz: Jacek Kuświk – Michał Gmyrek, Jacek Rosadziński,
Jakub Sowiński, Damian Ostrychalski, Konrad Chojnacki,
Arkadiusz Maciejewski, Patryk Kłosowski, Kamil Urbaniak, Marcin
Młynek,
Dariusz Pietrzak (Artur Szczepaniak - 80’). Trener: Mariusz Kaczma
rek.
Polonia Kępno: Krzysztof Godek – Adrian Kurzawa, Grzegorz Bednare
k,
Dariusz Fabisiak, Arkadiusz Kozłowski, Janusz Luberda, Piotr Korabik
(Bartosz Mikołajek - 46’), Damian Kurzawa (Michał Górecki - 60’),
Sławomir Marciniak (Krzysztof Podyma - 71’), Michał Żurecki
(Rafał Nikodem - 77’), Szymon Rabiega. Trener: Bogdan Kowalcz
yk.
Żółte kartki: Michał Gmyrek (KKS), Damian Kurzawa (Polonia),
Rafał Nikodem (Polonia).
Sędziował: Dawid Matyniak (Dobrzyca).

ce Polonii co chwilę kapitalnymi
interwencjami popisywał się jednak
Krzysztof Godek. W 55. minucie zatrzymał on piłkę po strzale Dariusza
Pietrzaka, któremu z lewej strony
dośrodkował Kamil Urbaniak. Pięć
minut później kolejny, indywidualny rajd Arkadiusza Maciejewskiego
zakończył się uderzeniem wprost w
golkipera Polonii. Kolejną groźną
sytuację stworzyli piłkarze z Kępna. Po błędzie Jakuba Sowińskiego
przejął Szymon Rabiega, ale napastnik Polonii, mając na plecach trzech
obrońców KKS-u, pogubił się w
polu karnym. W 67. minucie piłkarze
KKS-u stworzyli najdogodniejszą sytuację w drugiej połowie. Arkadiusz
Maciejewski ograł obrońców Polonii,
a następnie minął wybiegającego z
bramki Krzysztofa Godka i skierował piłkę do pustej bramki. Na linii
bramkowej niczym spod ziemi wyrósł jednak Adrian Kurzawa, który
głową posłał piłkę nad poprzeczkę.
Kwadrans przed końcem z daleka
spróbował uderzyć Patryk Kłosowski, ale jego uderzenie na raty wyłapał Krzysztof Godek. Chwilę później
zaskoczyć go jeszcze próbował Jacek
Rosadziński, ale i w tej sytuacji szyb-

szy wykazał się kępiński bramkarz.
Spotkanie na Stadionie Miejskim w
Kaliszu nie było może porywającym
widowiskiem, jednak ofiarnej walki
nie można zawodnikom odmówić.
Jak walczyć do końca pokazali piłkarze z Kępna. W 85. minucie Damian Ostrychalski nie upilnował
Krzysztofa Podymy, który będąc
sam na sam z kaliskim bramkarzem,
odegrał na szósty metr do lepiej ustawionego Janusza Luberdy. Byłemu
pomocnikowi MKS-u Kluczbork nie
pozostało nic innego, jak posłać piłkę do pustej bramki. Ostatnie minuty
przypominały prawdziwe oblężenie
bramki przyjezdnych. Na bramkę
Krzysztofa Godka strzelali kolejno
Marcin Młynek, Artur Szczepaniak
i Arkadiusz Maciejewski. W czwartej minucie doliczonego czasu gry w
pole karne powędrował nawet golkiper kaliszan, ale na niewiele się to
zdało bowiem wynik nie uległ zmianie i pierwsze zwycięstwo Polonii w
sezonie 2009/2010 stało się faktem. –
Nie można wygrać spotkania, skoro
się nie wykorzystuje tylu stuprocentowych sytuacji – grzmiał po meczu
trener kaliszan.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Mariusz Kaczmarek (Trener KKS-u Kalisz)
Przegraliśmy mecz, którego nie powinniśmy przegrać. Były w naszej grze momenty
lepsze i gorsze, ale o porażce zadecydował brak skuteczności. Była na nas duża
presja, a upływające minuty i kolejne marnowane okazje sprawiały, że w nasze
poczynania zaczynała wkradać się niepotrzebna nerwowość. Przed sezonem
Polonia wzmocniła się między innymi bardzo doświadczonym Januszem Luberdą.
Zadziwiające było że zawodnik z pierwszej ligi decyduje się na grę w okręgówce, ale
transfer stał się faktem. Był to najgroźniejszy piłkarz, na którego mieliśmy uważać.
Jaki był tego efekt to wszyscy widzieliśmy w końcówce.
Bogdan Kowalczyk (Trener Polonii Kępno)
Począwszy od drugiej połowy meczu w Ostrzeszowie i całego meczu z Iskrą
Sieroszewice wiedzieliśmy, że gramy w miarę przyzwoicie. Brakowało tylko punktów.
Mecz w Kaliszu był najlepszym momentem i miejscem na przełamanie się. Jedyne co
ciśnie mi się na usta to słowo dziękuję, chociaż wiem, że to i tak za mało.
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kwiecień 2020, nr 18 (1136)

Urząd Gminy Trzcinica zakupił kolejne maseczki dla mieszkańców

W gminie Trzcinica rozpoczęły się inwestycje oświetleniowe

Budowa oświetlenia ulicznego rozpoczęta
Zakończyła się pierwsza z tegorocznych inwestycji oświetleniowych. Wykonana została linia
oświetleniowa wraz z lampami w
miejscowości Wodziczna kierunek
Teklin. Urząd Gminy na to zadanie
obejmujące przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie prac budowalnych i montażowych przekazała

Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 39 200 złotych. - Do
końca maja 2020 roku zamontowane
zostanie łącznie 21 nowych lamp w
miejscowościach Aniołka Parcele
kierunek Buczek, Nowa Wieś i Ignacówka Trzecia – informuje Grzegorz
Hadzik, wójt gminy Trzcinica. Tutaj
wartość zadania to 27 400 zł, w tym

Oświetlenie uliczne
już działa

24 000 zł to środki przekazane przez
Gminę Trzcinica. Na to zadanie Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe
wyłoniła już wykonawcę. W bieżącym roku zaplanowano jeszcze wymianę lamp w miejscowościach Pomiany, Trzcinica ulica Lipowa, ulica
Pocztowa i Laski Osiedle Spółdzielcze i ul. Ks. Stoińskiego. Łącznie 26
lamp, w tym odcinek z dobudową
linii. Środki Gminy Trzcinica w tym
przypadku to 45 000 złotych.
W miejscach oddalonych od linii zasilającej zamontowane zostaną
lampy solarne, dotyczy to miejscowości Granice przy byłym torowisku oraz w Pomianach przy wylocie
drogi. Tutaj wartość lamp i montażu
wyniesie 21 000 zł.
Łącznie wartość wszystkich tegorocznych prac w infrastrukturze
oświetleniowej to 132 400 zł. Za
powyższą kwotę wykonane zostaną
dwa odcinki linii energetycznej wraz
z dokumentacją oraz 57 lamp, w tym
2 w ramach bieżącej konserwacji.
Oprac. m

9 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu i ułożenia kostki polbrukowej przy Domu Ludowym i altanie na boisku
sportowym w miejscowości Wodziczna

Nowe inwestycje

Wykonawcą
inwestycji
jest
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zdzisław Kroll, a termin realiza-

cji prac to 30 kwietnia 2020 roku.
Także 9 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie

Modernizacja terenu przy
Domu Ludowym w Wodzicznej

robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej
w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od
W29 do Z45” (przecisk na Osadzie).
Wykonawcą prac będzie firma „Hydromontaż” Usługi Wodno–Kanalizacyjne Mateusz Cieplik. Termin
zakończenia prac ustalono do 29 maja
2020 roku. Prace skoordynowane są
z wykonaniem nowych przepustów
drogowych na inwestycji powiatowej
drogi Laski-Trzcinica i zostaną przeprowadzone po ich wykonaniu.
14 kwietnia 2020 roku zawarta
została umowa z PPHU „JACEK” na
wykonanie prac związanych z montażem latarni ulicznej solarnej z dwoma
punktami świetlnymi w miejscowości Granice przy skrzyżowaniu z byłym torowiskiem. Termin realizacji
to 30 kwietnia 2020 roku.
W ramach prac porządkowych
Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął
usuwanie nadmiaru ziemi z poboczy
dróg.
Oprac. m

Rozpoczął się III etap budowy kanalizacji
Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa kanaw Trzcinicy
lizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej

Budują kanalizację

Zaawansowa budowa
kanalizacji trwa
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oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm z Ostrowa
Wielkopolskiego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. (lider konsorcjum)
i Sławomir Gynter Przedsiębiorstwo Wielobranżowe:
„EKOMAX” (partner konsorcjum).
- Prace zostaną przeprowadzone na obszarze obejmującym ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej,
Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostałą część Pocztowej w Trzcinicy – informuje wójt Grzegorz Hadzik.
Gmina Trzcinica na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno
– ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości 3 184 967,44 zł złotych.
Oprac. m
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Kolejne maseczki
dla mieszkańców

Gmina Trzcinica jeszcze przed
wprowadzeniem obowiązku noszenia maseczek ochronnych zakupiła
i dostarczyła mieszkańcom 2600 takich maseczek. 200 sztuk maseczek
ochronnych przekazała nieodpłatnie
firma Perfekt – Meble S.C. K. Jokiel, I. Jokiel. W dystrybucję maseczek włączyli się strażacy, sołtysi,
radni, Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Laskach oraz pracownicy Urzędu
Gminy Trzcinica. Obecnie rozpo-

częło się szycie kolejnych maseczek
przez pracowników Zespołu Szkół w
Laskach, Zespołu Szkół w Trzcinicy
oraz Gminnego Żłobka w Trzcinicy.
Oprócz wykonania maseczek pracownicy tych jednostek udostępnili
także maszyny do szycia. Natomiast
materiały niezbędne do ich wykonania zakupił Urząd Gminy Trzcinica.
Uszyte maseczki będą dystrybowane
wśród mieszkańców.
Oprac. m

echo rychtala
kwiecień 2020, nr 14 (928)
Gmina Rychtal przystąpiła do programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Laptopy dla uczniów
Gmina Rychtal zakupiła 20 laptopów w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „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.
Zakupione laptopy marki Lenovo
trafią do osób najbardziej potrzebujących dzieci – w pierwszej kolejności

tych, które nie posiadają takiego wyposażenia. Sprzęt posiada niezbędne
oprogramowanie systemowe, dodatkowo został wyposażony w akcesoria, tj. myszki oraz słuchawki.
Realizacja niniejszego projektu
ma za zadanie ułatwić dostęp do procesu zdalnego nauczania. Wszystko
po to, by umożliwić uczniom gminnych placówek oświatowych korzystanie z edukacji wirtualnej. Wartość
projektu wynosi 45.000,00 zł.
Oprac. KR

Zainstalowano domofon
na budynku Gminy Rychtal

Wychodząc naprzeciw i działając w trosce o bezpieczeństwo
interesantów, na budynku Urzędu
Gminy Rychtal, obok defibrylatora
AED, zainstalowany został domofon.
Celem niniejszej instalacji jest ułatwienie załatwiania ważnych spraw
urzędowych przez interesantów z
zachowaniem szczególnych zasad
bezpieczeństwa w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-CoV-2.
Połączenie za pomocą domofonu
pozwala na kontakt z pracownikami Urzędu Gminy oraz Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasady
wyboru połączenia opisane zostały
pod domofonem.
Oprac. KR

Region

gmina
kurier baranowa
kwiecień 2020, nr 15 (1160)

Wyzdrowiała z COVID-19 mieszkanka gminy Baranów, u której, jako pierwszej osoby z
powiatu kępińskiego, zdiagnozowano koronawirusa

Najważniejsze jest jednak zdrowie
30 marca br., o godz. 20.46, na
fejsbukowym koncie Radia Sud pojawiła się sensacyjna informacja
opatrzona zadziwiającym tytułem:
Pierwszy przypadek koronawirusa
w Kępnie! Wojewoda Wielkopolski w
rozmowie z Radiem SUD potwierdził
pierwszy przypadek koronawirusa w
powiecie kępińskim. Jak dowiedziało
się Radio SUD, jest to kobieta w wieku 78 lat, mieszkanka gm. Baranów,
która wcześniej przebywała we wrocławskim szpitalu, to tam prawdopodobnie zaraziła się wirusem. (…)
Tytuł nie zgadzał się z treścią, co
wielu czytelników skłoniło do uruchomienia śledztwa na własną rękę.
Łatwo się domyślić, że nie każdy z
nich to Sherlock Holmes, więc natychmiast pojawiły się bzdurne teorie
dotyczące chorej kobiety i jej rodziny. – Nikomu nie życzę, by znalazł
się w takiej sytuacji, my, niestety,
musieliśmy stawić jej czoła. Prawda
o tym przypadku jest następująca:

mama została zarażona w szpitalu
we Wrocławiu. W dzień, w którym
go opuściła, w szpitalu stwierdzono
koronawirusa. Od momentu opuszczenia szpitala przebywała w izolacji
domowej wraz z osobą towarzyszącą,
u której nie zdiagnozowano koronawirusa (dwa wyniki negatywne). Na
szczęście mama wyzdrowiała. Ten
fakt 23 kwietnia potwierdziła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Natomiast
Radio Sud milczy o tym jak zaklęte.
Mam o to żal i jednocześnie prośbę.
Przecież moja mama była pierwszą
ofiarą koronawirusa, ale też drugą
osobą, której udało się pokonać tę
chorobę – mówi córka kobiety, która uporała się z chorobą. Rozmowa
z redaktorem naczelnym Radia Sud
nic nie dała. Autor notatki o pierwszym przypadku zapomniał podać
później informacji o ozdrowieńcu z
Baranowa: Mamy także dobrą informację. Całkowicie wyzdrowiał (z CO-

VID-19) mieszkaniec gminy Bralin,
który od marca przebywał w poznańskim szpitalu. Był to wówczas drugi
przypadek zdiagnozowany w powiecie (Autor: daniel.tarchala@radiosud.
pl”).
W tej sytuacji rodzina pragnie
serdecznie podziękować wszystkim,
którzy wykazali się w tej sprawie
współczuciem, rzetelnością i rozwagą: Pani wójt gminy Baranów za
złożenie oświadczenia w sprawie
wstrzymania się od krzywdzących
komentarzy; ekipie karetki pogotowia; lekarzowi rodzinnemu, który
był pod stałym kontaktem telefonicznym z rodziną; wszystkim osobom
życzliwym, którzy pomagali i wspierali nas w tym trudnym czasie. W
szczególności pracownikom służby
zdrowia życzymy zdrowia i przetrwania w ten trudny czas. Dla nas JESTEŚCIE WIELCY. Natomiast tym
nierzetelnym – życzymy… zdrowia i
więcej życzliwości. 		
ems

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2020, nr 18 (1244)
Sesja Rady Gminy Bralin

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn.
„Dokończenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Orlika w miejscowości Baranów”

Dokończą budowę kompleksu
oświatowo-sportowego w Baranowie
Wójt B. Lewandowska-Siwek, właściciel firmy
„PROJEKTOBUD” A. Połomski i kierownik
budowy Ł. Patyk podczas podpisania umowy

W poniedziałek, 20 kwietnia br.,
wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych
pn. „Dokończenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.
Orlika w miejscowości Baranów”.
Głównym wykonawcą został Zakład
Projektowo-Budowlany „PROJEKTOBUD” z Myjomic. Umowę ze strony wykonawcy podpisali: właściciel
przedsiębiorstwa Andrzej Połomski oraz kierownik budowy Łukasz
Patyk. Termin wykonania całości
zamówienia ustalono na 31 stycznia
2022 r., w tym: wykonanie I etapu,

dotyczącego dokończenia budowy
przedszkola, szkoły podstawowej,
wykonania technologii kuchni oraz
ustalonego fragmentu zagospodarowania terenu przy przedszkolu – do
30 lipca 2021 r.; wykonanie II etapu,
dotyczącego dokończenia budowy
hali sportowej oraz pozostałego do
wykonania zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniami na całej
długości działki budowlanej wzdłuż
ul. Orlika o szerokości od krawędzi
przewidzianego chodnika (nieobjętego niniejszym zamówieniem) do
budynków kompleksu lub jego ogrodzenia – do 31 stycznia 2022 r.
UG Baranów

Gminny program wymiany źródeł
ogrzewania uchwalony
Laptopy pomogą uczniom

Gmina Bralin otrzymała dofinansowanie w wysokości
59.970,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zdalna szkoła”

Rada Gminy Bralin, która obradowała w poniedziałek, 6 kwietnia br., uchwaliła program wymiany
nieefektywnych źródeł ogrzewania.
Oprócz podjęcia uchwały radni zagwarantowali środki w budżecie na
funkcjonowanie tego
programu. Uchwała
w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy Bralin na dofinansowanie wymiany
pozaklasowych źródeł
ogrzewania na źródła
ekologiczne zacznie
obowiązywać już od
4 maja br. – od tego
dnia będzie można
składać wnioski do

programu. Pula środków przeznaczona na to zadanie w 2020 r. jest ograniczona, jednak, jak zapewnia wójt gminy Bralin Piotr Hołoś i Rada Gminy
Bralin, program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Co zrobić, żeby otrzymać
dofinansowanie?
Należy
wejść
na stronę www.bralin.pl, zapoznać się z uchwałą i regulaminem
oraz wypełnić wniosek i dostarczyć go do Urzędu Gminy Bralin.
- Program wsparcia
mieszkańców
gmiOd 4 maja br. będzie można
ny Bralin ze środków
składać wnioski do programu
własnych Gminy ma na
celu poprawę jakości
powietrza. Program jest
odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców. Wiemy, że
chcecie oddychać lepszym powietrzem, dlatego upraszczamy procedury i działamy szybciej
w trosce o zdrowie nas
wszystkich – mówi wójt
P. Hołoś.
KW

w zdalnym nauczaniu

Gmina Bralin znalazła się na
liście wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 – „Zdalna szkoła”.
Dofinansowanie obejmuje zakup
laptopów dla uczniów, którzy nie
posiadają sprzętu umożliwiającego

Apel do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody

Brak deszczu wpływa na stan wód

Od kilku tygodni na terenie całego kraju nie było dużych opadów
deszczu. W związku z tym również
poziom wód się zmniejsza. Sytuacja
w rolnictwie jest coraz trudniejsza, dlatego wspólną powinnością
mieszkańców jest to, by racjonalne
korzystać z wody. Zalecamy korzy-

stać z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych
i powstrzymywać się od podlewania
ogródków i trawników. Woda, z której korzystamy na terenie gminy Bralin, pochodzi z ujęć podziemnych,
których wydajność jest ograniczona.
Racjonalne zużycie wody zapew-

ni wszystkim użytkownikom sieci
wodociągowej dostęp do wody i nie
spowoduje przerw w jej dostawie. Bądźmy odpowiedzialni za całą społeczność naszej gminy i z nadzieją
wyczekujmy opadów deszczu – podkreśla wójt gminy Bralin Piotr Hołoś.			
KW

realizację zdalnych lekcji. Na to zadanie Gmina otrzyma dofinansowanie
w wysokości 59.970,00 zł, co stanowi
100% wartości zakupu sprzętu.
Zakupione laptopy – łącznie 30
sztuk – przekazane zostały odpowiednio do Szkoły Podstawowej w
Bralinie oraz do Zespołu Szkół w

Nowej Wsi Książęcej. Szkoły, na
podstawie wcześniej przeprowadzonego rozeznania, przekazały laptopy
uczniom, którzy mają największe
problemy z dostępem do sprzętu i organizacją całego procesu uczenia się
z domu. Zgodnie z założeniami projektowymi, po zakończonym okresie
epidemii, zakupione laptopy
przejdą w posiadanie szkół i
stanowić będą wyposażenie
sal komputerowych.
Projekt został ogłoszony
przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa i jest odpowiedzią na obecną sytuację
szkolnictwa, związaną z
wprowadzeniem w Polsce
stanu epidemii spowodowanej
zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Zakup sfinansowany jest w
ramach realizacji projektu
pn. „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.
Justyna Rojkiewicz
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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 na Muratorze.
Tel. 513 099 102.
(TK 62/04/20)
Sprzedam dom jednorodzinny w Rychtalu.
Tel. 887 425 705.
(TK 61/04/20)
Sprzedam działkę rolną na Lipce k. Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552. (TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2. linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Sprzedam żyto, pszenicę, jęczmień - Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 48/04/20)
Sprzedaż młodych kurek - Sadogóra koło
Rychtala. Tel. 62 78 16 322, 693 661 542
(TK 58/04/20)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
sprzedam
Sprzedam tanio fotel dwuosobowy (rozkładany
do spania). Tel. 536 234 020.
(TK 63/04/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)
Maseczki na zamówienie, różne wzory.
Tel. 513 099 102.
(TK 60/04/20)

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
kostka brukowa, montaż sanitariatu, inne
prace wykończeniowe. Tel. 664 222 885.
(TK 64/04/20)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
koszenie kosą spalinową. Posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 36/02/20)
Sprzątanie domów, mieszkań i biur.
Tel. 605 621 494.
(TK 57/04/20)
Tynki maszynowe. Tel. 792 770 054.
(TK 53/03/20)
Posadzki. Tel. 880 247 805.
(TK 33/02/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
RÓżne

US£UGI
Podejmę się opieki osoby starszej
w Kępnie. Tel. 606 757 246.

Szpic miniaturowy z rodowodem jako
reproduktor. Tel. 513 099 012.
(TK 60/04/20)

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

- Komunikat Wójt Gminy Trzcinica
informuje, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę.
Miejsce wywieszenia:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
– strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 / 78 15 010.

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

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
rolnicze
Sprzedam młodą, mięsną, cielną krowę.
Tel. 697 331 763.
(TK 60/04/20)

Telefon: 514 288 733
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Kupię maciory i knury, zabieramy z domu.
Tel. 667 892 096.
(TK 59/04/20)

Tygodnik Kępiński 30 kwietnia 2020

Wójt Gminy Trzcinica

podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Trzcinica
Nieruchomość położona jest w miejscowości Wodziczna,
gmina Trzcinica, powiat kępiński,
oznaczona w ewidencji gruntów nr 417/4 o powierzchni 0,3311 ha,
zapisana w księdze wieczystej nr KZ1E/00039566/9.
Cena wywoławcza wynosi: 81 600,00 zł netto.
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT
wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.06.2020 r. o godz. 9:30
w Urzędzie Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, sala nr 10.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w pieniądzu w wysokości 8 200,00 zł do dnia 28.05.2020 r.
na rachunek bankowy Gminy Trzcinica:
SBL Kępno Oddział Trzcinica Nr 53 8413 0000 0600 0130 2000 0104
Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Trzcinicy ul. Jana Pawła II 47, na tablicach ogłoszeń
u sołtysów poszczególnych sołectw, na stronie internetowej urzędu:
www.trzcinica.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w Urzędzie Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica,
budynek Agronomówki pok. nr 7, tel. 62 78 15 010.

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
Nadleśnictwo Syców
informuje, że w terminie 6-31 maja br.
zostaną przeprowadzone

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Holly Black - „Królowa niczego”

LOTNICZE ZABIEGI
RATOWNICZE W LASACH

Jude nudzi się na wygnaniu. Dla zabicia czasu i dla pieniędzy przyjmuje delikatne zlecenia. Ktoś
pożera elfy przebywające w krainie ludzi i należałoby położyć temu kres? Oto zadanie w sam raz
dla Jude! Niezbyt mile widzianym urozmaiceniem codzienności są odwiedziny Taryn. Bliźniaczka
domaga się od Jude szczególnej przysługi: wygnanka z królestwa elfów ma narazić się na hańbiącą
śmierć, byle ocalić siostrę przed konsekwencjami pewnego krwawego nietaktu. Jude ma jednak swoje
powody, żeby się zgodzić. Przecież to wyborny pretekst, żeby nieco zamącić w bajecznym Elysium.
Wie, że czeka ją konfrontacja z Cardanem. Jude jest śmiertelnie niebezpieczną przeciwniczką dla
swoich wrogów, ale czy dość potężną, by pokonać magię? Czy zwykła śmiertelniczka przemocą lub
przemyślnością zdoła przełamać klątwę? Jude jak mało kto umie się narazić dumnym elfom, jednak
posiada też szczególną zdolność zjednywania sobie niezwykłych, cennych sprzymierzeńców. Dzięki
ich wsparciu i własnym dobrym pomysłom staje przed ostatecznym wyborem, ale wtedy już nikt jej
nie może jej pomóc. Tam, gdzie zawodzi nawet Mateczka Szpik, Jude musi sama znaleźć rozwiązanie
zagadki tkwiącej w mrocznej przepowiedni. Stawką jest przetrwanie królestwa, los
Jude i przyszłość elfowego dziecka, które jest następcą tronu.

Obrębu Rychtal - Leśnictwa: Smardze, Darnowiec i Sadogóra.
Obrębu Syców- Leśnictwo Dziadowa Kłoda.
Planowany obszar zabiegu:
Powiat kępiński: gmina Baranów, Bralin, Perzów,
Rychtal i Trzcinica.

Zabiegi z zastosowaniem środka ochrony roślin
Mospilan 20 SP będą wykonane w celu ograniczenia
populacji chrabąszcza majowego. Jest to insektycyd
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym
do zwalczanie szkodników ssących i gryzących. Na roślinie
działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
W czasie zabiegów ratowniczych obowiązuje całkowity zakaz
wstępu do lasu, natomiast po zabiegach nie przewiduje się
tzw. okresu prewencji. Producent środka ochrony
zastrzega jedynie 14-dniowy okres karencji przy zbiorze
runa leśnego po zabiegu.
Teren objęty zabiegami zostanie oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

Więcej informacji na stronie
www.sycow.poznan.lasy.gov.pl

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Alicja Sinicka - „Winna”
Wendy ma dopiero 25 lat, a czuje się tak, jakby była w potrzasku. Z jednej strony kontroluje
ją jej własny ojciec i wpędza w poczucie niekończącej się winy. Z drugiej zaś mężczyzna, którego
pokochała jak nikogo wcześniej, zadaje jej cios prosto w serce. Wydaje się, że mężczyźni z jej życia
skutecznie i konsekwentnie ją ranią i raz za razem zawodzą. Jednak Wendy mimo to postanawia dać
szansę Jimowi, przystojnemu wojskowemu, który przypadkiem trafia do jej pogmatwanego życia.
Czy będzie on szansą Wendy, aby w końcu była szczęśliwa? Jim pozornie okazuje się wszystkim,
czego Wendy potrzebuje. Jednak mężczyzna może wcale nie mieć tak dobrych zamiarów, jak mogłoby się wydawać. Może się okazać, że jej dotychczasowe troski będą błahostką wobec zagrożenia
życia jej bliskich.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Wojciech Wójcik - „Miałeś tam nie wracać”
Hajnówką wstrząsa tragiczna śmierć Krzysztofa, młodego funkcjonariusza Straży Granicznej.
Adam, mieszkający teraz w Warszawie, ze zdziwieniem odkrywa, że tuż przed śmiercią Krzysiek
próbował się do niego dodzwonić, i to kilkanaście razy. Czego mógł chcieć? Czasy, gdy przyjaźnili
się w liceum, dawno minęły. Po skończeniu szkoły Adam wyjechał z Hajnówki i przez trzynaście lat
tam nie wracał. Aż do teraz… Przeglądając rzeczy po zmarłym, Adam trafia na zdjęcie Kasi. Dawnej
miłości Krzyśka, która zaraz po maturze popełniła samobójstwo. Tylko że na fotografii Kasia wcale
nie wygląda na licealistkę. Zdjęcie przedstawia kobietę po trzydziestce… Z każdą godziną pojawiają
się kolejne pytania. Kogo przed śmiercią chciał odnaleźć Krzysiek? Kim naprawdę była Kasia? I dlaczego najbliżsi Adama błagają go, by natychmiast wyjechał Z Hajnówki?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 18
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 6 maja 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.	Holly Black - „Królowa niczego”,
2.	Alicja Sinicka - „Winna”,
3.	Wojciech Wójcik - „Miałeś tam nie wracać”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 17 nagrody otrzymuj¹:

K. Wawrzyniak (Domanin),
E. Kremer (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV

Przed tobą tydzień nowych pomysłów i ciekawych
możliwości. Poczujesz, że świat stoi przed tobą
otworem! Będziesz energiczny i optymistyczny,
dzięki czemu spotkasz się z życzliwością innych
ludzi.

Byk 21 IV – 21 V
Pojawi się przyjaciel, na którym będziesz mógł
polegać. Skorzystaj z jego pomocy, a nie pożałujesz. Zgódź się na propozycję, która przyjdzie z
najmniej oczekiwanej strony.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz
to, co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać
więcej dystansu od zawodowych obowiązków i
niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość,
rodzina i przyjaciele warci są twojej troski i uwagi.

Rak 23 VI – 22 VII
Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny
konfliktu lub niezrozumienia z bliskim otoczeniem.
W ten sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości. Nawet jeśli jesteś zawiedziony w miłości, nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pomoże ci wpływowa i życzliwa kobieta: doradzi, pocieszy, a nawet pożyczy trochę gotówki.
W sprawach rodzinnych uda się wyjaśnić pewną
sprawę, a nawet kupić coś, na czym wszystkim od
pewnego czasu zależało.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Przy Szpitalu” - 30.04.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
2.	Apteka „Pod Kasztanami” - 1.05.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
3.	Apteka „Św. Marcina” - 2.05.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
4.	Apteka „Na Kopie” - 3.05.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
5.	Apteka „Nowa” - 4.05.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
6.	Apteka „Prima” - 5.05.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
7.	Apteka „Centrum” - 6.05.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

Przed tobą szczęśliwy tydzień. Los ześle ci szansę na pozbycie się kłopotów. Zawrzesz zgodę z
nieprzyjaciółmi, podpiszesz korzystną umowę lub
zdobędziesz nagrodę, na jaką od dawna pracowałeś. Ciesz się swoim sukcesem, chwal dokonaniami.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu będziesz walczył o swoje sprawy,
przekonywał innych do swoich pomysłów i odważnie bronił swojego stanowiska. Otrzymasz nowe
wiadomości, które popchną cię do działania.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu twoje sprawy nagle nabiorą tempa. Będziesz energiczny i pomysłowy. Nie będziesz zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz
sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych
pomocników.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zbyt wiele stresów i nierozwiązanych problemów
może niekorzystnie odbić się na twojej kondycji,
a nawet zdrowiu. Zachowaj dystans do nowych
spraw i cudzych awantur.

Wodnik 20 I – 18 II

Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.

Ryby 19 II – 20 III
Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek
i towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.

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

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
Pewna sprawa, która się opóźniała wreszcie ruszy do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej.
Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto ci
przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi ci wolne pole do popisu.

restauracja
hotel
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

zatrudni:
-

Pracownik biurowy sprzedaż internetowa – język niemiecki w mowie i piśmie
Kierowców kat „C” TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
Kierowców kat. „B” TRANSPORT KRAJOWY
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
16
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