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Pomoc suszowa dla rolników

13

99

KiełbASA
CZOSNKOWA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla
gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Z kolei ponad 3 mln 600 tys. zł przeznaczył Samorząd Województwa Wielkopolskiego na budowę nowych zbiorników wodnych
w regionie. W sumie powstanie 51 nowych zbiorników.
str. 5

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

co tydzień w „TK”

sytuacja

Skromny 3 Maja
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Stop pożarom traw!

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim
str. 2
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W gminie Kępno żłobki
i przedszkola pozostaną zamknięte
str. 3

Informacje

wiadomości
Starosta kępiński powołał na Stawisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dotychczasową
wicedyrektor

Nowa dyrektor szkoły w Słupi

Starosta powołuje nową dyrektor

Od 1 maja 2020 r. następuje
zmiana na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod
Kępnem. Dotychczasowa dyrektor
Beata Lebek złożyła rezygnację z
pełnionej funkcji.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kępińskiego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 powierzył pełnienie obowiązków dyrektora dotychczasowej

wicedyrektor Alicji Zimoch. Pełnienie obowiązków powierzono na okres
do 31 sierpnia 2021 r. Starosta Kępiński Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka podziękowali w
imieniu Zarządu B. Lebek za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora
oraz zaangażowanie w działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych, życząc jednocześnie dalszych sukcesów
w pracy dydaktyczno-wychowawczej
w tejże szkole. W trakcie spotkania
wręczono również akt powierzenia
pełnienia obowiązków A. Zimoch,
życząc powodzenia w kierowaniu
placówką.
Oprac. m

Pożar w miejscowości Gęsia Górka

Paliły się nieużytki rolne,
przyczepy ze zbożem i opony

Sprawdź, czy masz objawy COVID-19 - wirtualny asystent (chatbot), który odpowiada na
pytania związane z koronawirusem

Co to jest teleporada?

Jest weekend albo święto, a Ty
masz gorączkę, duszności, kaszel lub
inne objawy i obawiasz się, że zakaziłeś się koronawirusem? Nie musisz
już czekać, aż Twoja przychodnia będzie otwarta. Skorzystaj z teleporady
wideo lub telefonicznej
i otrzymaj niezbędną
pomoc medyczną.
Teleporada online
to rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Zdrowia, które
pozwala pacjentom na
łatwy i szybki kontakt
z pracownikiem medycznym za pomocą
wideorozmowy, chatu
lub telekonferencji, bez
konieczności wychodzenia z domu. Przeznaczone jest
przede wszystkim dla osób, które
podejrzewają, że mogły zakazić się
koronawirusem SARS-CoV-2 lub są
na kwarantannie, a ich stan zdrowia
wyraźnie się pogorszył. – To bardzo
wygodne rozwiązanie dla każdego,
kto potrzebuje konsultacji medycznej, bo zaobserwował u siebie niepokojące objawy albo miał kontakt
z kimś zakażonym i źle się czuje.
Umożliwia ono odbycie konsultacji
lekarskiej i otrzymanie zaleceń, takich jak podczas tradycyjnej wizyty,
a jednak bez wychodzenia z domu
i bez konieczności bezpośredniego
kontaktu z pracownikiem medycznym. To szczególnie ważne dla osób
starszych albo z grupy podwyższone-

16 kwietnia br., tuż po godzinie
12.00, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w miejscowości Gęsia Górka (gmina Perzów).
Przybyli na miejsce strażacy
zastali palące się nieużytki rolne,
przyczepy ze zbożem oraz opony.
- Działania straży polegały na za-

bezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu czterech prądów wody na
palące się przyczepy oraz opony, co
doprowadziło do ugaszenia pożaru –
mówi asp. Jakub Sobczak z KP PSP
Kępno.
W działaniach trwających 2 godziny udział brało 5 zastępów straży
pożarnej.
Oprac. KR

sonel medyczny jest dostępny przez
24 godziny na dobę, także w niedzielę i święta. Podczas konsultacji,
o ile zajdzie taka potrzeba, pacjent
otrzyma e-receptę i e-zwolnienie, a
w uzasadnionych przypadkach zalecenie wizyty w placówce medycznej
lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Jak skorzystać z teleporady?
Formularz teleporady dostępny
jest na stronie: pacjent.gov.pl/teleporada. Należy go wypełnić, podając
imię, nazwisko, wiek, PESEL, adres,
mail, telefon i zaczekać na kontakt z
pracownikiem medycznym. Na podany adres e-mail otrzymamy wiadomość z instrukcją, jak połączyć się z
lekarzem lub pielęgniarką za pomocą

komputera, laptopa lub przez telefon. Komputer lub laptop musi mieć
głośniki, kamerę i mikrofon. Jeżeli
nie mamy dostępu do odpowiedniego sprzętu, możemy skorzystać
z telefonu. Gdy termin teleporady
będzie się zbliżał, pacjent otrzyma SMS
z taką informacją,
a następnie e-mail
z linkiem, w który należy kliknąć, by połączyć się z lekarzem lub
pielęgniarką. Od momentu wysłania przez
pacjenta formularza do
udzielenia teleporady
może minąć od kilkunastu minut do kilku
godzin, w zależności
od liczby dyżurującej kadry medycznej i czekających pacjentów.
Koronawius w Wielkopolsce
- Na terenie województwa wielkopolskiego 5.05.2020 r. z powodu
podejrzenia zakażeniem koronawirusem: hospitalizowanych jest ogółem 260 osób, poddanych izolacji
lub kwarantannie jest 10859 osób,
objętych nadzorem epidemiologicznym jest aktualnie 331 osób, a wyleczonych - 408 – informuje Tomasz
Stube, kierownik oddziału Mediów
i Komunikacji Społecznej Gabinetu
Wojewody. W Wielkopolsce do tej
pory odnotowano 1598 przypadków
zakażeń koronawirusem, w tym 98
osób zmarło.
Oprac.m

Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kępnie

19 przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie
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 epidemiologicz-

W działaniach trwających 2 godziny udział brało
5 zastępów straży pożarnej. Fot. OSP Perzów

go ryzyka – podkreśla Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.
Dzięki teleporadzie pacjent zyskuje dostęp do porady medycznej
niezależnie od miejsca, w którym
jest, a także pory dnia, ponieważ per-

nych z terenu powiatu kępińskiego w
ostatnim tygodniu.
Na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia
koronawirusem objętych nadzorem
epidemiologicznym jest aktualnie
331 osób, hospitalizowanych jest 260
osób, a poddanych izolacji lub kwarantannie – 10.859 osób. Odnotowano
1.598 przypadków zakażenia korona-

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

13 / 3

144

9

30 kwietnia 2020 r.

14 / 3

153

5

1 maja 2020 r.

14 / 4

155

5

2 maja 2020 r.

14 / 4

146

3

3 maja 2020 r.

14 / 4

128

3

4 maja 2020 r.

15 / 5

168

4

5 maja 2020 r.

19 / 6

185

5

wirusem, z czego 98 chorych zmarło
(stan z 5 maja br.).
Również w powiecie kępińskim
pojawiło się 8 nowych przypadków
zakażenia koronawirusem. Pozytywne wyniki testów wyszły u: 26-letniej kobiety, 26-letniego mężczyzny,
34-latka oraz 61-latka. W kolejnych
dniach zdiagnozowano obecność COVID-19 u: 49-letniej kobiety, 49-letniego mężczyzny i 21-latka. Osoby te
przebywają w izolacji domowej. Nie
miały żadnych objawów choroby, a
badanie wykonano w związku z możliwością wcześniejszego kontaktu z
osobą zakażoną. 5 maja br. poinformowano o 19. zakażonej osobie. Na
szczęście wszyscy mieszkańcy powiatu kępińskiego, u których stwierdzono koronawirusa, są w dobrym
stanie.
Są również dobre informacje. 408
osób z Wielkopolski wyzdrowiało –
w tym 6 z powiatu kępińskiego. KR
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informacje

Decyzja władz gminy Kępno podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
rodziców i opiekunów

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W gminie Kępno żłobki
i przedszkola pozostaną zamknięte

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan zdejmowania
obostrzeń wprowadzonych w kraju
z powodu epidemii koronawirusa.
Rządowy plan został podzielony na
cztery etapy. W etapie trzecim pojawiła się zapowiedź otwarcia żłobków,
przedszkoli oraz szkół dla klas I-III.
Rząd zdecydował jednak, by przyspieszyć otwarcie żłobków i przedszkoli. Dzieci mogą wrócić pod opiekę placówek od 6 maja br. Jednak nie
wszędzie – wiele samorządów zdecydowało, że placówek w swoich miastach i gminach na razie nie otworzy.
Tak jest również w gminie Kępno.
W gminie Kępno rodzice 170
dzieci wyrazili chęć posłania swoich
pociech do przedszkoli i żłobków.
Wymagania i obostrzenia są jednak
trudne do zrealizowania, dlatego
Gmina Kępno, w trosce o zdrowie
dzieci i rodziców, a także pracowników placówek oświatowych, zdecydowała, w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli i żłobków, że nie
zostaną one jeszcze otwarte. - Warunki, jakie zostały nakreślone, są nie do
spełnienia, abyśmy mogli uruchomić
placówki 6 maja. Najważniejsze jest
bezpieczeństwo. Jednym z zaleceń
jest to, aby dzieci nie odprowadzali
i nie odbierali dziadkowie, którzy
są grupą najbardziej narażoną na
zakażenie (...). Musimy wpierw sprostać szeregowi wymagań. Dajemy
sobie kilka dni na przygotowanie
się do tego, aby placówki mogły być
uruchomione. Chcemy zrobić to bez
zbędnej zwłoki, aby sprostać oczekiwaniom rodziców, którzy w deklaracjach wyrażali chęć wysłania dzieci
do przedszkoli i żłobków, ale chcemy
się tak przygotować, aby zachować
rygor sanitarny i mieć pewność, że
zrobiliśmy wszystko, aby te placówki
przygotować jak najlepiej na przyjęcie dzieci – zaznaczył burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.
- Dyrektorzy i nauczyciele zrobili rozeznanie telefoniczne i jest dla nas
zaskoczeniem, że aż 170 rodziców
wyraziło chęć i potrzebę skorzystania z opieki już od 6 maja – przyznała
naczelnik Wydziału Kultury, Oświaty
i Sportu Małgorzata Frala-Kędzior.
Zgodnie z zaleceniami ministerstwa, decyzja o otwarciu żłobków i
przedszkoli należy do organów prowadzących w uzgodnieniu z miejscowym sanepidem. Mają one również
wyznaczyć maksymalną liczbę dzieci, które mogą przebywać w jednym
pomieszczeniu. - Skąd burmistrz
ma wiedzieć, jaka liczba dzieci jest
bezpieczna na danej powierzchni?
Czekamy, aż wytyczne zostaną doprecyzowane, aby nie były interpretowane w różny sposób. Mamy
szereg specjalistów, którzy tym się
zajmują, ale nie w urzędzie, tylko
w odpowiednich służbach sanitarnych, zajmujących się zwalczaniem
epidemii – zauważyła M. Frala-Kędzior. Ze względu na ograniczenia
ilości dzieci, w wielu placówkach
niezbędna będzie selekcja. - Pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych,

sanitarnych i mundurowych, jak
również pracujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedszkola
i żłobki nie mają jednak informacji,
gdzie który rodzic pracuje, zresztą jeśli ktoś przyniesie zaświadczenie, że
pracuje w przedsiębiorstwie produkcyjnym, to nie znaczy, że ten zakład
w tej chwili funkcjonuje – mówiła
naczelnik. Wymagania dotyczą też
stworzenia w placówkach izolatoriów
dla chorych osób. - Czyli ktoś zakłada, że jednak może pojawi się osoba
chora. A my nie dopuszczamy czegoś
takiego, nie chcemy narażać innych
dzieci i pracowników – podkreśliła.
Gmina ma także zapewnić środki
higieniczne potrzebne do bieżącego
funkcjonowania placówki oraz indywidualne środki ochrony osobistej
dla pracowników. - Nie odkładamy
nawet na godzinę takich decyzji,
podjęliśmy działania dotyczące wyposażenia pracowników w środki
dezynfekujące i sprzęt zabezpieczający, ale wiadomo, że na taki specjalistyczny sprzęt z atestami trzeba
czekać. Potrzeba więcej czasu – dodała naczelnik. Gmina ma zobligować dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
na terenie placówki. - Niezwłocznie
przystąpiliśmy do tych prac, ale jak
wytłumaczyć 1,5-rocznemu dziecku,
że nie może rączkami dotykać oczu,
nosa, ust, bo jest to niebezpieczne?
To jest nierealne. Dezynfekcja zabawek i placów zabaw ma być robiona
raz dziennie, ale jeśli to ma być zapobieganie zagrożeniu, to zabawki powinny być dezynfekowane po
każdym użyciu przez dziecko – zaznaczyła M. Frala-Kędzior. Zarówno
organ prowadzący, jak i dyrektorzy
żłobków, przedszkoli nie też mają
wiedzy, które rodziny są objęte kwarantanną czy nadzorem epidemiologicznym. - Burmistrz wystąpił do
sanepidu o udostępnienie szczegółowych informacji o rodzinach, które
przebywają w kwarantannie, bo jeśli
rodzic, będący w kwarantannie, nie
może posłać dziecka do przedszkola
czy żłobka, my musimy mieć jakieś
narzędzie, aby to zweryfikować, a nie
liczyć tylko na dobrowolne oświadczenie rodzica – zauważyła naczelnik. Problem stanowi też kwestia
zabezpieczenia przez Gminę możliwości szybkiego uzupełniania kadry
pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby
lub kwarantanny. ponieważ do tego
wymagane jest przestrzeganie m.in.
prawa pracy, Karty Nauczyciela czy
badań lekarskich.
Swoje zdanie o otwarciu przedszkoli i żłobków wyraziły również
przedstawicielki placówek oświatowych z gminy Kępno. - Ucieszyliśmy
się, że wracamy do normalności, że
spotkamy się z rodzicami i dziećmi,
ale nie na takich warunkach i przy
takich obostrzeniach. Cieszymy się,
że rodzice ufają naszym placówkom.
Rozumiemy rodziców, że potrzebują opieki przedszkolnej dla swoich
dzieci, ale nie można zrzucać na placówki odpowiedzialności za zdrowie i

bezpieczeństwo dzieci, pracowników
i rodziców, nie jesteśmy w stanie w
tych obostrzeniach funkcjonować.
Dziecko potrzebuje czułości, opieki
i wykonania starannie wszystkich
czynności higieniczno-pielęgnacyjnych. Jak zachowamy tę bezpieczną
granicę? Jak małe dziecko będzie
reagowało na to, że pani, chroniąc
siebie i swoją rodzinę, będzie pracowała z tym dzieckiem w masce?
Jak zapewnimy bezpieczne warunki
podawania posiłków? Potrzebujemy
czasu, aby przygotować placówki
do bezpiecznego funcjonowania,
bo przecież jesteśmy dalej w stanie
epidemii. To nie my decyzujemy o
tym, czy coś jest bezpieczne, wszyscy
musimy przestrzegać wytycznych,
więc nie możemy zagwarantować
pełnego bezpieczeństwa. W tych
wytycznych jest tyle różnych spraw
budzących niepokój, że zarówno ja,
jak i pozostali dyrektorzy przedszkoli
i żłobków, nie chcemy brać odpowiedzialności za zdrowie naszych podopiecznych – powiedziała dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 2 w
Kępnie Maria Boryczka. - Z punktu widzenia sanitarnego zrozumiałe
jest częste dezynfekowanie zabawek,
sprzętu po zakończeniu zabawy przez
dziecko. Teoretycznie zrozumiałe jest
też zachowanie odległości między
dziećmi. Jednak pracuję w przedszkolu już wiele lat i nie wyobrażam
sobie zabraniać dzieciom wspólnych
zabaw, podawania sobie rąk, przekazywania sobie zabawek. Nauczyciele
nie są w stanie nad tym zapanować.
Zabronione jest również przynoszenie własnych zabawek przez dzieci.
Może ma to swoje uzasadnienie, ale
pamiętajmy o tym, że, zwłaszcza najmłodsze dzieci, przynosząc zabawkę, widzą w niej gwarant swojego
bezpieczeństwa emocjonalnego, to
kawałeczek domu, który może przytulić. Często są to pluszaki, których
też nie będzie mogło być w sali. Kolejna trudna i stresująca dla dzieci sytuacja to poranne przyprowadzanie
dzieci do przedszkola, kiedy trzeba
będzie każde dziecko sprawdzić pod
względem zdrowia, zmierzyć temperaturę i dopiero zdecydować, czy
dziecko będzie mogło pozostać w placówce. Obawiam się, że zapewnienie
bezpieczeństwa sanitarnego spowoduje, że dzieci zostaną pozbawione
bezpieczeństwa emocjonalnego, a
przecież przedszkole to miejsce, w
którym dzieci powinny czuć się dobrze, gdzie panie przytulają je w razie problemów, gdzie tworzone jest
wrażenie drugiego domu. Te nowe
obostrzenia i reżim sanitarny zabiorą nam tę możliwość – podsumowała
dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie Anna Moś.
- Problem polega na tym, że wytyczne są niedookreślone, a nawet
jak zostaną przez ministerstwa dookreślone, to wymagają więcej czasu
na dostosowanie placówek i opracowanie procedur, tak, aby wszyscy
byli bezpieczni. Jest cały szereg problemów do wyjaśnienia – podsumowała M. Frala-Kędzior.
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Majowe świętowanie
w czasie epidemii
3 maja br. w Polsce obchodzono
229. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja – pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej na świecie po amerykańskiej. Celem ustawy
rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru
przeprowadzonego przez Prusy, Au-

inne, niż znane nam dotychczas –
bez licznych delegacji, przemówień
i sztandarów. Święto symbolicznie
uczczono, oddając hołd i składając
wiązanki przy Pomniku Bohaterów
Walk o Wolność i Demokrację na
kępińskim Rynku indywidualnie,
w małych delegacjach i w różnych
godzinach, aby nie tworzyć zgroma-

Delegacje indywidualnie złożyły wiązanki przy Pomniku
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację w Kępnie

strię i Rosję w 1772 r. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja jest świętem
ustanowionym w 1919 r. Przez okres
PRL jej publiczne obchodzenie było
zabronione. Ponownie stała się państwowym świętem w 1990 r.
W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i związane z nią
restrykcje, upamiętnienie tego dnia,
również w Kępnie, było zupełnie

dzeń. Z kolei w ramach obchodów w
kościele pw. św. Marcina w Kępnie
odprawiona została uroczysta msza
święta w intencji ojczyzny.
Choć nie można celebrować tego
święta jak każdego roku, nie zmienia
to faktu, że hołd dla bohaterów tamtych czasów jest rzeczą bardzo istotną.		
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Starosta i wicestarosta złożyli życzenia strażakom

Wielki dzień wszystkich strażaków

Starostowie odwiedzili Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Strażacy codziennie ryzykują
zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas pożarów, ale również wypadków
drogowych czy powodzi.
W poniedziałkowy poranek,
4 maja br., do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie udali się starosta Robert
Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka. Powodem wizyty
jest obchodzony w tym dniu Dzień
Strażaka. Starostowie złożyli stra-

żakom – zarówno tym zawodowym,
zatrudnionym w KP PSP Kępno, jak
i wszystkim druhom zrzeszonym na
terenie powiatu kępińskiego w blisko
60 jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych – życzenia z okazji ich
święta.
W Polsce od 2003 r. Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto
zawodowe, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej.
Oprac. KR
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Wiadomości

historia
Słowo końcowe o historii Polski, po powstaniu wielkopolskim, dotyczące tła historycznego tych wydarzeń

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”.
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 12
Latem w 1920 roku na terenach
Polski nie tylko Polacy obserwowali
wyniki bitew, ale również obserwowano je poza frontem pod Warszawą
w Londynie oraz w Moskwie i innych państwach europejskich. Bacznie obserwowano natarcie wojsk bolszewickich na niedawno odrodzoną
wolną i suwerenną Polskę.
Najlepiej tamte wydarzenia oddaje w swych publikacjach prof. Andrzej Nowak. Już od początku 1920
roku premier w Anglii, Lloyd George, rozpoczął rozmowy ekonomiczne
z Leninem. Francja przeciwstawiała
się nim. Na międzynarodowej konferencji w San Remo zaprosił na
kwiecień 1920 roku sowietów na
rozmowy handlowe. Brytyjski niszczyciel przywiózł z portu estońskiego sowiecką delegację handlową na
rozmowy do Londynu. Rozmowy
prowadzono na szczeblu sowieckiego
ministra handlu z udziałem Leonida
Krasina. Wkrótce na prośbę Lloyd
Georga poszerzono spotkania o rozmowy na znacznie wyższym szczeblu – na rozmowy zaproszono wysłanego przez Lenina Lwa Kamieniewa
(postać nr trzy po Leninie w kierownictwie partii bolszewickiej Politbiura posiadającego czterech członków).
11 lipca 1920 roku minister spraw
zagranicznych George Curzon, sekretarz stanu w brytyjskim Foreigin Office, wystosował depeszę do
ludowego komisarza sowieckiego
spraw zagranicznych Gieorgija Cziczerina, w którym stwierdził, że
Wielka Brytania uznaje jako prawowite roszczenie Rosji sowieckiej do
sprawiedliwej granicy na wschodzie.
Taką granicę stanowiła nie tylko
granica Bugu (gdzie przechodziła
dawna granica carskiego imperium
za czasów kongresu wiedeńskiego),
ale nota Curzona proponowała oddać Leninowi także całą wschodnią
Galicję. Tego nawet nie spodziewało
się sowieckie Politbiuro z Leninem
na czele, gdyż Galicja nie była nigdy
częścią Rosji carskiej. Była natomiast
przez ponad sto lat częścią Cesarstwa
Austriackiego. Szok w sowieckim
Politbiurze był bardzo duży. Lenin z
Trockim, Kamieniewem i Stalinem
zastanawiał się, czy to nie jest jakaś
„pułapka”, jakiś „podstęp zachodni”.
Jednak okazało się, że była to prawdziwa oferta brytyjskiego premiera
jako decyzja podjęta przez Lloyda
George’a, tylko w ofercie podpisana
przez Curzona. Decyzja George’a
została opracowana w szczegółach
przez jego sekretarza, a zajadłego
antykatolika i antypolaka Philipa
Kerra. 10 sierpnia 1920 roku w sali
obrad Izby Gmin w parlamencie brytyjskim, w obecności wszystkich posłów, premier Lloyd George wystąpił
z przemówieniem, że wojna polsko–
bolszewicka jest wyłącznie polską
winą i odpowiedzialnością. Zaproponował pozostawić Polskę bez pomocy, a porozumieć się z sowiecką Rosją. Rosja sowiecka według premiera,
miała zaproponować warunki pokoju
Polsce. To przemówienie brytyjskiego premiera w Izbie Gmin obserwo-
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wał z galerii znakomitych gości Lew
Kamieniew. W tych samych dniach
towarzysze polskiego pochodzenia,
specjalnie przeszkoleni przez Lenina, oczekiwali w Wyszkowie na
przedpolach Warszawy na wprowadzenie do Belwederu – oczywiście
- już jako „nowa władza polska”.
Kamieniew w czasie obrad w
parlamencie brytyjskim doręczył
brytyjskiemu premierowi warunki
pokoju sowieckiego dla Polski. Warunki te oznaczały kompletną sowietyzację Polski: 50 tys. żołnierzy pod
nadzorem bolszewickim, tworzących
milicję ludową, czyli Armię Czerwoną, która przejmie kontrolę nad
maleńką kadłubową Polską. Polska
ma być bardzo małym krajem obszarowo.
Premier Lloyd George, po przerwie i naradzie ze swymi kolegami z
rządu, wrócił na salę obrad i oznajmił
jednoznacznie, że uznaje warunki
sowieckie za godne i optymalne. -To
są warunki, które Polska powinna
przyjąć - stwierdził. Taką decyzję nakazał przekazać depeszą, 10 sierpnia
1920 roku, ambasadorowi w Warszawie, sir Horacowi Rumboldowi, aby
ten przekazał ją rządowi polskiemu.
Ambasador rozumiał, obserwując z
bliska militarne zmagania polsko bolszewickie na froncie, jak wielkie
zniszczenia wszelkiej cywilizacji na
ziemiach polskich spowoduje Armia
Czerwona, decyzją brytyjską znad
Tamizy. Okazało się, że oczekiwania
rozstrzygnięć bitwy warszawskiej
w Ossowie pod Radzyminem, na
przedpolach Warszawy, w Płocku i
Włocławku rozstrzygnęły, że Polacy
nie musieli przyjmować sowiecko
– brytyjskiego dyktatu. Pokazały to
wydarzenia na froncie pod Warszawą
i wygrana bitwa warszawska.
Inaczej - jak Wielka Brytania zachowała się w tym czasie Francja,
przysłała dla Polaków na front kilkuset oficerów francuskich, którzy
może nie odegrali żadnego wielkiego
znaczenia wojskowego, ale odegrali ważną rolę moralną i psychologiczną, że byli wtedy w tak ciężkim
momencie, obok polskich żołnierzy.
Między innymi był w delegacji francuskiej młody kapitan Charles de
Gaulle, a w szczególności symboliczna i ważna postać generała Maxime’a
Weyganda. Dzięki nim nie czuliśmy
się całkiem sami…
Prof. Andrzej Nowak w swej publikacji podkreśla, że duża część Europy wtedy w 1920 roku po zwycięskiej bitwie warszawskiej nie została
zsowietyzowana.
Dodajemy na marginesie, że dla
bitwy warszawskiej znacząco na
korzyść przyczynił się Jan hr. Szembek z Małopolski, gdyż spowodował
swymi dyplomatycznymi wysiłkami dostawę z Węgier ponad 30 mln
sztuk naboi do karabinów żołnierzy
polskich. Dostawa dotarła na krótko
przed bitwą warszawską – przed dostawą wypadało po 6 szt. amunicji na
karabin żołnierza. Należy zaznaczyć,
że dostawy broni w Europie dla Polski były blokowane.

16 kwietnia 1922 roku: po potajemnym porozumieniu się Niemiec
i sowieckiej Rosji nastąpiło podpisanie układu w Rapallo (Włochy)
pomiędzy Rosyjską Federacyjną
Socjalistyczną Republiką Radziecką a Rzeszą Niemiecką. Od tej pory
datuje się współpraca bardzo ścisła
dla zbudowania silnych armii niemieckiej i sowieckiej oraz likwidacji
postanowień traktatu wersalskiego. Na bazie porozumienia sowieci
udostępnili Niemcom m.in. poligony
wojskowe nad Wołgą i Kamą. Oficerowie niemieccy szkolili Armię
Czerwoną za pieniądze z kredytów
udzielonych przez Niemcy. Oba państwa, na mocy układu, zrzekły się
wzajemnych roszczeń finansowych
za reparacje I wojny światowej. Nastąpiło także, zawarte w podpisanym
układzie, zrzeczenie się wzajemnych
odszkodowań. Uregulowano stosunki publicznoprawne i prywatnoprawne. Zaniechano zwrotu żądania
o zwrot wydatków na utrzymanie
obcej armii na swym terytorium,
jeńców wojennych, oraz za sprzedaż przejętego sprzętu wojennego.
Uregulowano podjęcie stosunków
dyplomatycznych i konsularnych.
Uregulowano stosunki gospodarcze i handlowe. Tajną klauzulą była
wzajemna współpraca w dziedzinie
wojskowości. Niemcy zyskali dostęp
do produkcji zbrojeniowej na terenie
Rosji oraz dostęp do urządzeń wojskowych. Ze strony Niemiec, Adolf
Georg von Maltzan, był architektem
porozumienia, a podpisał je minister
spraw zagranicznych Niemiec, Walther Rathenau. Ze strony sowieckiej
Rosji podpis złożył ludowy komisarz
spraw zagranicznych Georgij Cziczerin. Po powstaniu ZSRS w 1922 roku
układ rozciągnięto na wszystkie republiki sowieckie.
31 grudnia 1932 roku: polscy
kryptolodzy: Marian Rejewski, Jerzy
Różycki i Henryk Zygalski, matematycy i wtedy studenci z Politechniki
Poznańskiej złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”.
Od tej daty Polacy czytają tajne depesze wojsk niemieckich, szyfrowane
na maszynie szyfrującej „Enigma”.
Kryptolodzy polscy zostali zatrudnieni w 1930 roku w Biurze Szyfrów
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Między innymi tajny polski ośrodek wojskowego nasłuchu w Pyrach
koło Warszawy odbiera i odczytuje
tajne depesze wojsk niemieckich.
1935 rok – Kępno: w spadku po
Prusakach pozostał w mieście monstrualny granitowy pomnik kanclerza Niemiec Ottona von Bismarcka,
który dla Polaków był zawsze symbolem germanizacji i ucisku, dlatego
już w pierwszym okresie niepodległości Polski, saperzy WP wysadzili
go w powietrze. Na początku 1935
roku środowisko patriotyczne Kępna,
zwłaszcza powstańcy wielkopolscy,
żołnierze oraz młodzież skupiona w
harcerstwie jak i w sokolstwie, postanowiły na gruzach dawnego monumentu wybudować polski pomnik, a
mianowicie wznieść okazały kopiec
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na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego. Po dwóch latach intensywnych prac, już w lecie 1937 r., sylwetka kopca doskonale prezentowała się
publiczności. Według opinii świadków kopiec był okazały, bo wysokość
jego wynosiła około 16 metrów, a
średnica podstawy około 30 metrów;
od dołu do góry opasany był ślimakowatą ścieżką. Na zwieńczeniu wierzchołka ustawiony był podobno głaz
kamienny z inskrypcją dla marszałka. Uroczystości poświęcenia kopca
odbyły się 11 listopada 1937 roku z
okazji rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Artykuł o historii kopca marszałka Józefa Piłsudskiego w
Kępnie publikowaliśmy w 2017 roku
w „Tygodniku Kępińskim”.
1939 rok: polskie władze po
podjęciu informacji przez kryptologów polskich z Biura Szyfrów
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o nieuniknionej napaści Rzeszy
Niemieckiej na Polskę (z nasłuchów
„Enigmy”) przekazują latem między
czerwcem i lipcem 1939 roku, rozpracowane kody i maszyny polskiej
produkcji do deszyfracji meldunków
wojsk Rzeszy Niemieckiej dla przedstawicieli wojsk Anglii i Francji. Państwa te nie złamały szyfrów „Enigmy” przez około 10 lat ustawicznej
nad nimi pracy. W/w materiały pozwoliły aliantom pokonać Rzeszę
Niemiecką w sposób decydujący i
skrócić II wojnę światowa o około
3 lata. Tak jak Francuzi przyznali
po II wojnie światowej, że to Polacy
złamali szyfry „Enigmy”, Anglicy
bardzo długo nie chcieli tego faktu
uznać. Dopiero po II wojnie światowej jako członkowie towarzystwa
usłyszeliśmy pierwszy raz z referatu
ambasadora Wlk. Brytanii w Polsce
na konferencji na temat dyplomacji w
Trzebini, organizowanej przez nasze
towarzystwo, że to Polacy złamali
szyfry „Enigmy” wojsk niemieckich
- referat ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Rica Todda, pt. „600 lat
dyplomacji angielsko-polskiej”.
23 sierpnia 1939 roku: z intencji Hitlera i Stalina III Rzesza Niemiecka i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich podpisują w
Moskwie traktat wzajemny o nieagresji, wymierzony przeciwko Polsce. Podpisano rozłożenie i wpływy
tych dwóch państw na terenie Polski.
Przyjmuje się wg historyków ten
traktat jako IV rozbiór Polski.
1 września 1939 roku: napaść
Niemiec na Polskę suwerenną i niepodległą. Bombardowania m.in.
polskich osiedli ludności cywilnej,
miast i miasteczek. Mordowanie
polskiej ludności cywilnej poprzez
rozstrzeliwanie. W okolicach Kępna,
m.in. we wsi Torzeniec, we wrześniu
1939 roku rozstrzelano okolicznych
mieszkańców. Atak wojsk niemieckich agresora przeciwko Polsce prowadzono z lądu, morza i powietrza.
17 września 1939 roku: władza
sowiecka w Moskwie przekazuje
około godz. 2. w nocy wypowiedzenie wojny Polsce (podanie doku-

mentu wojny Polsce poprzez okienko podawcze, oficerowi dyżurnemu
Ambasady Polskiej w Moskwie –
według referatu prof. Bogdana Grzelońskiego, historyka dyplomacji,
wykład w Trzebini koło Krakowa,
na konferencji przeprowadzonej z
inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków) i atakuje jako
agresor zbrojnie Polskę od wschodu.
Wiadomo, że, co podkreślają
historycy międzynarodowi, sojusznicy Polski we wrześniu 1939 roku
nas zdradzili – brak praktycznego
wsparcia zbrojnego dla zaatakowanej Polski. Wkrótce tych naszych
sojuszników, zaatakowanych przez
armię Hitlera, bronią w czasie II wojny światowej Polscy żołnierze na lądzie, marynarze na wodach oceanów
i mórz świata oraz polscy piloci w
powietrzu.
28 września 1939 roku: zawarto
pakt Hitler–Stalin, podpisany dla dokładnego doprecyzowania podziału
Polski na strefy wpływów sowieckich i niemieckich. Wyznaczenie
dokładne granicy między zaborcami
polskich ziem.
Jesień 1939 roku: konferencja w
Zakopanem pomiędzy przedstawicielami Hitlera III Rzeszy Niemieckiej i przedstawicielami Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich, mająca z polecenia Stalina i Hitlera określić i ustalić liczby i sposoby
wymordowania Polaków na okupowanych ziemiach polskich. Ustalenia
tej i innych konferencji wdrażane są
w wypracowanym temacie z całą
bezwzględnością i okrucieństwem.
Następuje eksterminacja narodu polskiego w niespotykanej dotąd skali w
całych dziejach Polski od jej powstania, i z niespotykanym bestialstwem
oraz okrucieństwem – prowadzona
przez najbliższych sąsiadów. Eksterminacja narodu polskiego pokazała załamanie się humanistycznych
i ludzkich wartości oraz osiągnięć
cywilizacji w narodach sąsiadów na
wschód i zachód od ziem polskich.
Zauważamy wyraźnie jak - od
czasów, np. cesarza Ottona III - naród niemiecki przeszedł drogę od
rzeczywistej przyjaźni do Polski i
Polaków, a przy wypracowanej ideologii socjalizmu narodowego za
czasów Hitlera w XX w., zwrócił się
do zgotowanej swym sąsiadom Polakom, szeroko prowadzonej zbrodni
ludobójstwa. Ludobójstwo to było
przeprowadzone na niespotykaną w
dziejach świata i Polski dotąd skalę.
Hitlerowi sprzyjały w tym zakresie
i realizowały podobne plany, wojska
sowieckie podległe Stalinowi. Dodać
należy, że w czasie II wojnie światowej liczba zbrodni stalinowskich
wobec Polaków była mniejsza jak
zbrodni niemieckich za czasów Hitlera w okresie II wojny światowej
wobec naszego polskiego narodu. W
tym momencie II wojny światowej
należy odnieść się do losu Polaków w
Wielkopolsce na terenie ziem Polski
objętych wcześniej powstaniem wielkopolskim.
Opracowali:
Władysław Ryszard Szeląg,
Władysław Garbiński
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30 kwietnia odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to pierwsza w historii
powiatu sesja przeprowadzona w sposób zdalny. Sytuacja epidemiologiczna wymusiła
tego typu rozwiązanie w pracy Rady Powiatu Kępińskiego

Drogi, apteki i kościoły

Tradycyjnie sesję otworzyła przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka, przedstawiając
radnym proponowany przebieg sesji,
który przyjęli jednogłośnie.
Pierwsza z procedowanych w
trakcie sesji uchwał dotyczyła zmian
w budżecie powiatu na rok 2020 oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Kępińskiego. Wprowadzono m.in. zabezpieczenie środków na
przeprowadzenie prac związanych z
przebudową ulicy Dworcowej, stanowiących udział Powiatu Kępińskiego w ramach tego zadania. Przypomnijmy, że na tę
inwestycję Starostwo uzyskało
dofinansowanie stanowiące
50 % kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zmiany w budżecie dotyczyły
także wprowadzenia dotacji
z budżetu państwa w kwocie
320 000 zł, stanowiących dotację celową w zakresie zlecenia
zadań administracji rządowej
w dziale geodezji. W budżecie zmniejszono środki w ramach subwencji oświatowej
o kwotę 2 953 000 zł. Ponadto wprowadzono do budżetu
Powiatu dotacje przekazane
przez samorządy gminne stanowiące
pomoc finansową w zakresie wspólnej realizacji inwestycji na drogach
powiatowych. Środki w tym zakresie
przekazały Gmina Baranów (200 000
zł), Gmina Łęka Opatowska (200 000
zł), Gmina Perzów (200 000 zł) oraz
Gmina Rychtal (20 000 zł). W zakresie usuwania azbestu trzy samorządy
gminne, tj. Gmina Baranów, Gmina
Bralin i Gmina Łęka Opatowska przekazały łącznie 28 350 zł i te środki
również ujęto w budżecie na ten rok.
Kolejna z przyjętych uchwał
dotyczyła zatwierdzenia wniosków
do dofinansowania w zakresie prac
konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków. W

wyznaczonym terminie do starostwa
w Kępnie wpłynęły dwa wnioski,
które następnie pozytywnie zaopiniowała komisja konkursowa i Zarząd Powiatu. Samorządowcy przyznali dofinansowanie na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej w Grębaninie w
kwocie 13 000 zł i 7 000 zł. dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Donaborowie.
Rajcy w trakcie przyjęli również
stanowisko wobec wniosku Kaliskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej o uchylenie podjętej wcześniej uchwały w

wymaganej przepisami prawa obsługi kadrowej w aptekach, wynikające
ze znacznego obciążenia tych placówek klientami, jak też absencji pracowników aptek spowodowanej ich
zachorowaniami lub korzystaniem
z należnych im zasiłków opiekuńczych.
W piśmie KOIA wskazuje się
również na okoliczność zawieszenia
działalności przez wiele aptek w kraju z powodu braku farmaceutów oraz
z przyczyn związanych z epidemią.
Przywołana przez Izbę
argumentacja stanowi powód
wnioskowania do organów samorządu powiatowego o podjęcie decyzji o zawieszeniu
obowiązywania, czy też uchyleniu obowiązujących uchwał
rad powiatów w sprawach
określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu dyżurów
aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne
od pracy.
KOIA wyraża oczekiwanie
„wdrożenia znoweStarosta R. Kieruzal w czasie
lizowanych zasad, według
zdalnej sesji
których apteki będą mogły
bezpiecznie funkcjonować”
sprawie określenia rozkładu godzin dla dobra mieszkańców; ponadto zaś
pracy aptek w ogólnodostępnych na „odejścia od traktowania aptekarzy i
terenie powiatu kępińskiego oraz roz- aptek jako wykonawców arbitralnych
kładu dyżurów aptek na terenie mia- decyzji rad powiatu, na dodatek bez
sta Kępna w porze nocnej, w niedzie- wynagrodzenia za narzucaną pracę.
lę, święta i inne dni wolne od pracy w Poza tym Izba oczekuje od powiatów
okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do wsparcia w doprowadzeniu do likwidnia 31 października 2020 r.
dacji pozaaptecznego obrotu produkW kwietniu 2020 r. wpłynęło do tami leczniczymi.
starostwa pismo Kaliskiej OkręgoW przyjętym stanowisku Rada
wej Izby Aptekarskiej (KOJA) wska- Powiatu stwierdza, że w odniesiezujące w swej treści na trudności w niu do zgłoszonych postulatów Izby
należytym prowadzeniu aptek, jakie poza jednym wyjątkiem - nie posiada
spowodowała sytuacja zdrowotna uprawnień do podejmowania jakichoraz społeczna wywołana wystą- kolwiek działań ingerujących w dziapieniem na terenie Polski epidemia łalność aptek, czy też uprawnień do
COVID-19. Prezes KOIA Jarosław podejmowania jakichkolwiek działań
Tuzikiewicz zwraca się uwagę na nadzorczych bądź kontrolnych w stotrudności kadrowe w zapewnieniu sunku do aptek. Prawo farmaceutycz-

Rozpoczęła się budowa hali sportowej przy kępińskim ogólniaku. Wykonawcą całości
zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PREBET” Sp. z o.o. z
siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Prace przy budowie hali sportowej ruszyły

Rozpoczęły się prace ziemne zwią- sportowej z łącznikiem do istniejącezane z budową hali sportowej przy Li- go budynku liceum wraz z zapleczem
ceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra zawierającym pomieszczenia towaH. Sucharskiego w Kępnie. Realizacja rzyszące, tj. węzły szatniowo-saniinwestycji możliwa jest dzięki pozyska- tarne, pomieszczenia magazynowe,
nej przez Powiat
Kępiński dota- Obiekt będzie dawał możliwość organizowania rozgrywek
cji ze środków sportowych rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej
w
ramach Programu „Sportowa
Polska”.
W y k o nawcą całości
zadania
jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PREBET” Sp. z o.o. z pomieszczenie nauczycieli wychowasiedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
nia fizycznego, sale fitness, siłownię
Inwestycja zakłada budowę hali oraz pomieszczenie techniczne (ko-

tłownię). Inwestycja obejmuje również zakup wyposażenia i sprzętu
sportowego.
Obiekt będzie dawał możliwość
organizowania rozgrywek sportowych rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej w zakresie siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. W obiekcie
przewidziano także widownię dla
153 osób.
Parametry techniczne hali sportowej: długość obiektu – 73,99 m,
szerokość obiektu – 26,27 m, wysokość obiektu w części hali sportowej
– 10,19 m, wysokość obiektu w części łącznika z zapleczem – 4,92 m,
powierzchnia zabudowy – 1.616,03
m², powierzchnia całkowita (netto) –
1.506,3 m², w tym w części hali sportowej – 1.148,5 m², w części łącznika
z zapleczem – 357,8 m².
Oprac. KR

ne stanowiącego, iż rozkład godzin
pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb
ludności i zapewniać dostępność
świadczeń również w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne
od pracy. Rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na danym terenie
określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów
burmistrzów gmin z terenu powiatu i
samorządu aptekarskiego.
Rada Powiatu Kępińskiego
stwierdziła w przyjętym oświadczeniu, że zapewnienie dostępu do
świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy
(całodobowo) stanowi realizację waż-

nego interesu publicznego jakim jest
ochrona zdrowia i życia obywateli.
Radni wysłuchali sprawozdania z
działalności komendanta Powitowego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie. O stanie
bezpieczeństw powiatu w zakresie
ochrony przeciwpożarowej. Sprawozdanie z działalności w 2029 roku
złożył również komendant Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie.
Na koniec sesji podziękowania
za zaangażowanie w pomoc na rzecz
szpitala przekazała dyrektor tej jednostki Beata Andrzejewska. Ponadto
starosta Robert Kieruzal również podziękował ofiarodawcom za wszelką
pomoc na rzecz szpitala. Oprac. m

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła
wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
Z kolei ponad 3 mln 600 tys. zł przeznaczył Samorząd Województwa Wielkopolskiego na budowę nowych zbiorników wodnych w regionie. W sumie powstanie 51 nowych zbiorników

Pomoc suszowa dla rolników

W ciągu zaledwie kilku dni na konta rolników Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przelała kolejne 93 mln zł. Kwota 280 mln zł – to
najnowsza pula środków na realizację
wypłat z tytułu tzw. pomocy suszowej,
która w ostatnim czasie wpłynęła na
konta Agencji. ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w
miarę otrzymywanych na ten cel środków.
Po ubiegłorocznej suszy rolnicy
złożyli prawie 355 tys. wniosków o
odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.
Wśród nich 1826 rolników z powiatu
kępińskiego otrzymało dofinansowanie na kwotę 14 150 394,22 zł
- Rolnicy, których dotyka susza,
mogą liczyć na pomoc od państwa, z
jednej strony właśnie na trwający od
paru lat program dopłat do hektara,
a z drugiej strony na wsparcie inwestycji mających zatrzymać wodę, czyli na tzw. mała retencja – informuje
Marek Potarzycki, kierownikBiura
Powiatowego ARiMR w Kępnie.
Dopłaty do hektara dla gospodarstw, które objęła susza, to projekt, który w 2019 roku objął już
praktycznie całą Polskę. Rolnicy
przeznaczają środki na łagodzenie
skutków suszy w swoim gospodarstwie rolnym i utrzymanie ciągłości
produkcji. - Natomiast na tzw. program małej retencji, realizowany
przez ARiMR przeznaczone jest ponad 400 milionów zł. Przyznane dofinansowanie może wynieść do 100
tysięcy zł, przy czym zwracane jest
50 proc. kosztów inwestycji. Środki
finansowe można przeznaczyć na
obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą, m.in. na
oczka wodne, instalacje nawadniające i studnie głębinowe – podkreśla
M. Potarzycki.
Powstaną nowe
zbiorniki wodne
Z kolei Zarząd Województwa
Wielkopolskiego w kwietniu przyjął
uchwałę dotyczącą podziału środków
przeznaczonych na prace związane
z ochroną, rekultywacją i poprawą
jakości gruntów rolnych. W ramach
programu dofinansowana zostanie
budowa nowych zbiorników wod-

nych małej retencji. W ten sposób
Samorząd Województwa wspiera
wielkopolskich rolników i właścicieli
gruntów, którzy - borykając się z olbrzymią suszą - budują nowe zbiorniki.
Dofinansowanie dotyczy budowy
zbiorników o powierzchni od 0,3 do
2 ha. W sumie za dofinansowanie w
kwocie 3 mln 600 tys. zł w Wielkopolsce przybędzie 48 hektarów zbiorników wodnych (51 sztuk). Dotacja
do 1 ha powierzchni zbiornika wodnego wynosi 75 tys. zł. Ta dotacja
przyznana jest osobom fizycznym,
natomiast w maju dofinansowanie
otrzyma również gmina Sośnie w
powiecie ostrowskim. - Od wielu lat
wspieramy powstawanie nowych
zbiorników wodnych w Wielkopolsce. Obserwując olbrzymią suszę,
która w szczególny sposób dotyka
nasz region, staramy się zachęcać
do budowy zbiorników małej retencji. Obserwuję, że z każdym rokiem
wpływa co raz więcej wniosków na
tego typu zadania. Zbiorniki wodne
poza zwiększeniem retencji wody
w środowisku podnoszą również
bioróżnorodność a także pooprawiają swoisty mikroklimat – mówi
Krzysztof Grabowski wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Budowa nowych zbiorników
wodnych małej retencji jest jednym
w kluczowych działań łagodzących
skutki silnych zjawisk suszy występujących w ostatnich latach. Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
dostrzegając potrzebę wspierania
realizacji inwestycji rozwoju wód
śródlądowych, umożliwia pozyskanie funduszy na realizację tego celu.
Jest to jeden z kilku programów
ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych realizowanych
w ostatnich latach przez samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Powierzchnia nowo powstałych zbiorników wodnych będzie mieścić się
w zakresie 0,3-2,00 ha, co umożliwia
powstawanie zbiorników o zróżnicowanej powierzchni dostosowanej do
potrzeb wnioskodawców. Zbiorniki
powstaną na terenie 42 gmin w Wielkopolsce.			
m

Tygodnik Kępiński 7 maja 2020

5

Informacje

Straż pożarna / policja
Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to olbrzymie straty dla środowiska i gospodarki

Stop pożarom traw!

Wartość inwestycji to 3.294.233,64 zł

Sala gimnastyczna
w Krążkowach gotowa
Zadanie zrealizował Zakład ProjektowoBudowlany „Projektobud” z Kępna

pożarach traw i nieużytków wyceniono na blisko 41 milionów złotych – to
równowartość 8.000.000 posiłków
dla dzieci w szkołach podstawowych.
Strażacy wyjeżdżali do pożarów tego
typu średnio co 9 minut. Do gaszenia
pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli blisko 200 tysięcy litrów
wody, co stanowi pojemność około
49 basenów olimpijskich. Statystyka
ostatnich kilku lat pokazuje, że z roku
na rok następuje wzrost pożarów traw
i lasów, szczególnie w okresie wiosennym.
W 2019 roku Państwowa Straż
Pożarna odnotowała też prawie 9 tysięcy pożarów lasów, w wyniku których zginęło 7 osób, a 31 odniosło
obrażenia.
Pamiętajmy, że wypalanie nie
użyźnia w żaden sposób gleby –
wręcz przeciwnie, wyjaławia ją.
Zakaz wypalania traw, łąk, pastwisk, rowów, szlaków przydrożnych, szlaków kolejowych, szu-

warów, trzcinowisk, nieużytków
jest zapisany w ustawie o ochronie
przyrody. Ustawa o lasach zakazuje wzniecania ognia i korzystania z
otwartego płomienia w lasach i w
odległości poniżej 100 m od lasów
(poza wyznaczonymi przez nadleśnictwo miejscami). Nie wolno także
wypalać pozostałości roślinnych i
wierzchniej warstwy gleby – dotyczy to również prywatnych posesji,
ogródków działkowych oraz pól. Za
niedostosowanie się do obowiązujących przepisów zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu wykroczeń: kara aresztu, nagany lub
grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł; „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu
w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Oprac. KR
źródło: KP PSP Kępno

Pożar samochodu ciężarowego na ul. Lipowej w Bralinie

Spłonął samochód asenizacyjny. Było to podpalenie

Policjanci wytypowali 27-latka z Bralina podejrzanego o ten proceder.
Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Fot. KP PSP Kępno

W sobotę, 25 kwietnia br., dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego na ul. Lipowej w Bralinie.
Do zdarzenia zadysponowano zastę-
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py z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie i OSP Bralin.
Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów stwierdzono pożar
kabiny samochodu asenizacyjnego
marki Star. - Działania strażaków w
pierwszej fazie polegały na zabezpie-

czeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu zasilania w pojeździe. Następnie
podano jeden prąd gaśniczy w natarciu na pożar oraz drugi w obronie
pobliskiego budynku. Działania te
doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Przyczyny zdarzenia badała
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie. Jak ustalono, było to celowe
podpalenie. Ogień podłożył 27-letni
mieszkaniec Bralina. - Skrupulatnie
analizując zebrane dowody i sposób
działania sprawcy, kępińscy kryminalni wytypowali 27-letniego mieszkańca Bralina podejrzanego o ten
proceder. Mężczyzna przyznał się do
zarzucanego mu czynu i teraz przed
sądem odpowie za popełnione przestępstwo. Grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat 5 – mówi
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR
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„Projektobud” Kępno Andrzej Połomski. Wartość inwestycji wyniosła
3.294.233,64 zł. Nowa sala nie tylko
poprawi dostęp do nowoczesnej bazy
sportowej, ale również podniesienie poziom oraz atrakcyjność zajęć
sportowo-edukacyjnych dla najmłodszych.		
Oprac. KR

Niecodzienne zdarzenie przy ul. Kępińskiej w Rychtalu

15-latka wpadła
do studni

Fot. OSP Słupia pod Kępnem

Podczas pożarów traw i nieużytków rolnych giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone
skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło
pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Budowanie wspólnej
odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Warto
przecież troszczyć się o Ziemię w
perspektywie pokoleń, które przyjdą
po nas. Kampania „Stop pożarom
traw!” jest przedsięwzięciem trzech
podmiotów: Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Straży Pożarnej, a także Lasów Państwowych.
W 2019 roku w ogólnej liczbie
odnotowanych pożarów w Polsce aż
36,4% wszystkich pożarów stanowiły
skutki wypalania traw i nieużytków
rolnych (ponad 55 tysięcy pożarów).
Pożary te objęły powierzchnię 24.151
ha, w wyniku czego zginęło 10 osób,
a 140 odniosło obrażenia. Straty po

Zakończyła się budowa sali gimnastycznej w Krążkowach. Inwestycja polegała na rozbudowie Szkoły
Podstawowej w Krążkowach o salę
gimnastyczną wraz z zapleczem
sanitarnym oraz dwoma salami dydaktycznymi. Zadanie zrealizował
Zakład
Projektowo-Budowlany

W czwartek, 30 kwietnia br.,
około godziny 16.00, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że kobieta
wpadła do studni znajdującej się na
jednej z posesji przy ul. Kępińskiej
w Rychtalu. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, JRG Namysłów, OSP Rychtal i OSP Słupia pod
Kępnem. - Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej potwierdzono, że w

studni znajdującej się na posesji, na
głębokości około 3 m, znajduje się
przytomna kobieta. Studnia częściowo wypełniona była wodą. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji
poszkodowanej na poziom terenu
oraz udzieleniu jej kwalifikowanej
pierwszej pomocy – powiadomił oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. - Do zdarzenia doszło
na zamieszkałej przez 15-latkę posesji – dodał oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie st. post.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR

24-letni mieszkaniec gminy Kępno, wykorzystując chwilową nieuwagę sprzedawcy w jednym z komisów, ukradł telefon komórkowy

Sprawca kradzieży zatrzymany

W piątek, 17 kwietnia br., po
godzinie 15.00, policjanci Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie zatrzymali 24-letniego mieszkańca gminy Kępno, który, wykorzystując chwilową nieuwagę sprzedawcy w jednym z komisów,
ukradł telefon komórkowy marki
Samsung. - W wyniku bardzo szybko
podjętych przez naszych funkcjona-

riuszy działań sprawca kradzieży został zatrzymany, a mienie zostało odzyskane – mówi oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski.
24-latek w chwili zatrzymania
był trzeźwy. Został zatrzymany w policyjnym areszcie i teraz przed sądem
odpowie za popełnione przestępstwo.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KPP Kępno.
Oprac. KR
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Bralińscy radni
Święto inne niż zawsze obradowali zdalnie

Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie Bralin

Proboszcz R. Krzyżaniak, wójt P. Hołoś i sekretarz
E. Pieles złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem

W kościele parafialnym pw. św. Anny
w Bralinie odbyła się msza za ojczyznę

Święto uchwalenia Konstytucji
3 Maja każdego roku gromadzi na
mszy świętej oraz okolicznościowej
akademii wielu mieszkańców. W tym
roku, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystość była obchodzona skromniej niż zwykle.
W niedzielę, 3 maja br., o godzinie 11.15, w kościele parafialnym pw.
św. Anny w Bralinie odbyła się msza
za ojczyznę. Był to wyraz pamięci
o twórcach I Rzeczypospopolitej.
Po mszy świętej proboszcz parafii
pw. św. Anny w Bralinie ks. Roman
Krzyżaniak, wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś oraz sekretarz gminy
Ewelina Pieles złożyli symboliczną
wiązankę kwiatów od wszystkich
mieszkańców gminy oraz parafian
pod pomnikiem pamięci. Na tym obchody tego dnia zostały zakończone.
Na bralińskim rynku od początku
weekendu majowego można podziwiać okolicznością wystawę o historii
gminy Bralin.
- Cały czas walczymy z koronawirusem, prosimy wszystkich mieszkańców o wytrwałość w reżimie sanitarnym. Wrócimy do normalności,
kiedy będziemy przestrzegać zasad.
Jeszcze wiele wspólnych świąt przed
nami. Bądźmy dobrej myśli – apeluje
wójt. 			
KW

29 kwietnia br. Rada Gminy Bralin obradowała po raz pierwszy w formie zdalnej. Praca Rady przebiegała
sprawnie, a zastosowane ze względu
na pandemię koronawirusa narzędzia
zdały w pełni egzamin.
W trakcie sesji radni debatowali
na temat projektu uchwały dotyczącej
zwolnienia i przedłużenia terminów
płatności podatku od nieruchomości
z powodu COVID-19. Uchwała została przyjęta przez obecnych na sesji
radnych. Wprowadzone w uchwale
rozwiązania mają na celu pomoc lokalnym przedsiębiorcom.
Podczas obrad podjęto również
decyzję o zwolnieniu z części opłaty za zagospodarowanie odpadów z
tytułu kompostowania. Rada Gminy
Bralin przyjęła stosowną uchwałę,

która zakłada ulgę wysokości 1 zł od
osoby w gospodarstwie domowym, w
którym bioodpady są kompostowane.
Jednocześnie radni zadecydowali, że w miejscowości Chojęcin-Szum
pojawi się nowa ulica. Mieszkańcy zgłosili dwie propozycje nazwy.
Wybrano jedną z nich, dzięki czemu
nowa ulica nazywać się będzie ul. Liliową.
Ostatnim merytorycznym punktem było wyrażenie zgody przez
Radę Gminy na podpisanie umowy
na zakup terminali płatniczych przez
Urząd Gminy w Bralinie. Dzięki
temu inkasenci, sołtysi oraz kasa w
urzędzie zostaną wyposażeni w nowoczesne i odpowiadające współczesnym, trudnym czasom, narzędzie do
sprawnej i bezpiecznej pracy. KW

20 maja znikają z rynku papierosy mentolowe

Nowe ograniczenia mają pomóc walczyć z nałogiem
Papierosy mentolowe lub z kapsułka smakową 20 maja znikają z
rynku. Tego dnia wchodzi w życie
zakaz ich sprzedaży. Z badań wynika,
że prawie połowa palących sięga dziś
właśnie po takie produkty, potocznie
określane jako „papierosy z wiatrem”.
Aż 65 proc. palaczy nic nie wie o tym
zakazie i tyle samo nie rozumie, o co
w nim chodzi? Po 20 maja będą zmuszeni zmienić swoje nawyki, bo ulubionych papierosów już nie kupią.

Zakaz sprzedaży papierosów
o aromacie mentolowym wynika z
dyrektywy unijnej, której celem jest
dbałość z stan zdrowia społeczeństwa. Wiadomo, że palenie powoduje raka i wiele innych chorób. Koszt
leczenia palaczy ponosi całe społeczeństwo. Mentolowe nie szkodzą
bardziej niż inne wyroby tytoniowe,

które pozostaną w sprzedaży, ale ponieważ regulator twierdzi, że czynią
palenie bardziej przyjemnym zostały
bezwzględnie wycofane.
Kto rzuci palenie?
Wydawałoby się, że pozbawieni
przyjemności palacze odejdą od nałogu. – Na pewno część osób palących potraktuje zmianę przepisów
jako impuls do rzucenia palenia,
ale mało kto jest w stanie poradzić
sobie z wieloletnim nałogiem z

dnia na dzień – uprzedzają lekarze,
wśród których też ciągle występuje niewielki odsetek osób palących.
Ich zdaniem skuteczniejsze w walce z nałogiem są akcje informujące
o negatywnym wpływie palenia na
zdrowie i budowanie przekonania, że
palenie nie jest atrakcyjne, zwłaszcza
dla młodzieży.

Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez firmę Maison and
Partners na zlecenie Federacji Konsumentów pokazuje, że palacze negatywnie odnoszą się do zakazu handlu
papierosami metolowymi i z kapsułką. Ponad 60% z nich stwierdziło w
badaniu, że odbiera zakaz mentoli
jako ograniczenie ich wolności wyboru jako konsumentów. – Przecież
wszystkie inne papierosy nadal będą
w sprzedaży, więc dyrektywa nie
ogranicza palenia tylko dyskryminuje jedną grupę palących – twierdzą
fani wyrobów „z wiatrem”.
Zakaz sprzedaży tylko jednego rodzaju papierosów nie przypadł
do gustu także niepalącym. Pytani
o opinię w tej sprawie Polacy aż w
81% przyznali, że zakaz mentoli nie
zmniejszy liczby palaczy i że to sami
palący powinni decydować o wyborze produktów, a nie administracja
państwowa czy unijna.
Czy jest coś w zamian?
Prócz dostępu do całej gamy pozostałych papierosów palacze mają
też do wyboru papierosy elektroniczne i podgrzewacze tytoniu typu
IQOS. Te legalne alternatywy wybierze prawie 70% pytanych o opinię
palaczy mentoli.
Czy pozostali rzucą palenie? Jedynie 10 % palących rozważa rzucenie palenie po wycofaniu z rynku ich
ulubionych papierosów. Niemal 20%
wprost przyznaje, że będzie szukać
produktów na czarnym rynku lub
samodzielnie wykona papierosy sma-

kowe w domu. Można się zatem spodziewać, że już niebawem na straganach w naszych miastach pojawią się
pochodzące z przemytu lub wyprodukowane w nielegalnych wytwórniach
mentole, które nie trzymają żadnych

standardów sanitarnych. Sprzedawcy
będą pewnie informować, że są to rzekomo wyroby autentyczne, wycofane
z handlu. Żaden konsument sam nie
sprawdzi co zawierają. W konfiskowanych wcześniej papierosach z kontrabandy znajdowano groźne dla zdrowia
chemikalia i cząstki organiczne.
Ważne ostrzeżenia
Od 1994 roku na każdym opakowaniu papierosów znajdują się
ostrzeżenia zdrowotne informujące
o szkodliwości palenia. Obowiązek
nałożony na producentów, by coraz
większe i coraz bardziej drastyczne
takie ostrzeżenia umieszczać, wpłynął na spadek liczby palących. Podobnie jak zakaz palenia w miejscach publicznych. Jednak zdaniem lekarzy,
spora grupa nałogowych palaczy nie

jest w stanie rzucić nałogu. Dotyczy
to często osób narażonych na zachorowanie na raka także z powodów
genetycznych i prowadzenia niezdrowego trybu życia, zwłaszcza nadużywania alkoholu.
Dla nałogowych palaczy
alternatywą mogą być terapie
odwykowe z zastosowaniem
produktów leczniczych dostarczających do organizmu
nikotynę w kontrolowanych,
coraz mniejszych dawkach.
Nowoczesne produkty, takie
jak papierosy elektroniczne
czy podgrzewacze tytoniu są
proponowane osobom, które
chcą palić dalej, ale nie chcą
szkodzić sobie i otoczeniu
więcej niż to konieczne.
Na pewno najgorszym rozwiązanie dla zdrowia, ale też dla finansów
publicznych, jest sięganie po produkty oferowane na czarnym rynku. Jeśli zatem zwolennicy mentoli po 20
maja zapragną zaciągnąć się ulubionym dymem, to pozostaną im jedynie alternatywne produkty, choć one
akurat nie wytwarzają dymu, tylko
imitujący dym aerosol, zawierający
czystą nikotynę, w 95% pozbawioną
substancji szkodliwych w porównaniu do dymu papierosowego. W e-papierosach jest to gotowy płyn, a
w podgrzewaczach IQOS prawdziwy
tytoń, który zamiast spalania, jak w
tradycyjnych papierosach, jest podgrzewany do temperatury nieprzekraczającej 350 stopni Celsjusza.
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Sport

rozmaitości
policja
/ straż pożarna
Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej po raz
kolejny ułatwia klubom powrót do normalności. Tym razem
związkowi prawnicy przygotowali specjalne oświadczenia
dla klubów

Oświadczenia o dobrowolnym
udziale już dostępne

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przygotował specjalne
oświadczenia do wykorzystania przez kluby, dotyczące
udziału w treningach w okresie stanu epidemii. Oświadczenia w wersji dla pełnoletnich i nieletnich można pobierać
na oficjalnej witrynie internetowej związku.
Dopuszczenie do ponownego
użytkowania obiektów sportowych
pozwala wznowić klubom treningi.
Związanych z tym jest jednak wiele
obostrzeń, dlatego też by nie dopuścić do sytuacji, w której klub mógłby być obarczany winą za zaistniałe
zdarzenia, Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej przygotował specjalne
oświadczenie. Dokument jest potwierdzeniem dobrowolnego udziału
zawodnika w treningu. Został przygotowany w dwóch wersjach - dla
graczy pełnoletnich oraz nieletnich.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
zaleca, by przygotowane oświadczenia podpisane przez graczy bądź
też w przypadku niepełnoletnich,
przez ich opiekunów prawnych,
zbierać od wszystkich osób uczestniczących w zajęciach piłkarskich w
okresie epidemii koronawirusa. Formularze można pobrać na oficjalnej
witrynie internetowej WZPN (wielkopolskizpn.pl). Przy organizacji
zajęć należy, oczywiście, pamiętać
o wszystkich zasadach określonych
rządowym rozporządzeniem i bez-

względnie ich przestrzegać. Wskazane jest zastosowanie również dodatkowych środków bezpieczeństwa
takich jak: organizacja treningów w
stałych pod względem osobowym
grupach, potwierdzone listami obecności, które powinien posiadać trener i osoba zarządzająca obiektem
(listy powinny być archiwizowane),
unikanie kontaktu pomiędzy osobami przed zajęciami, w ich trakcie,
a także po zakończeniu - uwzględniając sytuacje udzielania instrukcji
zawodnikom, a także odbioru po
treningach dzieci poniżej 13. roku
życia, które nie mogą poruszać się
bez opieki osoby dorosłej, rozłożenie
przez zawodników swoich rzeczy (w
tym wody do korzystania w trakcie
zajęć) w miejscach odseparowanych
od innych uczestników, w razie konieczności udzielanie pomocy medycznej wyłącznie przez jedną osobę
(trener/obsługa obiektu) z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki
jednorazowe).
BAS

Piłka nożna >>> Nie odbyły się zaplanowane na koniec
kwietnia konferencje związkowe mające na celu wybranie
delegatów na Walne Zgromadzenie

Konferencje klubów
przesunięte
Komisja do spraw Nagłych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
dokonała aktualizacji ordynacji wyborczej dotyczącej wyborów
nowych władz związku. Z uwagi na stan epidemii uniemożliwiający przeprowadzenie konferencji klubów, przesunięto ich organizację na koniec czerwca.

Podczas konferencji swoich delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają kluby z lig niższych, którym
nie przysługuje prawo powołania
delegata klubowego. Przedstawiciele
klubów piątej ligi, klasy okręgowej,
klasy A i B oraz klas młodzieżowych
mieli decydować o swoich reprezentantach na spotkaniach w okresie do
końca kwietnia. Organizacja stosownych zebrań okazała się jednak niemożliwa ze względu na obostrzenia
wprowadzone w trakcie epidemii
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koronawirusa. Z uwagi na ten fakt
Komisja do spraw Nagłych ustanowiła nowe terminy konferencji. Mają
się one odbyć do końca czerwca, o ile
pozwoli na to sytuacja w kraju. Póki
co nie podjęto decyzji odnośnie zaplanowanego na 5 czerwca Walnego
Zgromadzenia Delegatów. Oczywiście, przeprowadzenie go w pierwotnym terminie również jest poważnie
zagrożone. Kolejnych informacji w
tym zakresie można spodziewać się
w pierwszej połowie maja.
BAS

Piłka nożna >>> W minioną sobotę, 2 maja, opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Sportowa rzeczywistość po nowemu

Jak uprawiać sport? Co można, a czego nie podczas treningów? Od poniedziałku, 4 maja, znów można w Polsce uprawiać sport i
rekreację, ale na nowych zasadach, z pewnymi ograniczeniami. Wiele osób ma wątpliwości, jak te obostrzenia w dobie pandemii
koronawirusa wyglądają. Ile osób może jednocześnie przebywać na boisku i na korcie? Czy trzeba nosić maski ochronne? Jak
prowadzić treningi dorosłych, a jak dzieci do 13. roku życia? Czy można korzystać z siłowni na otwartej przestrzeni? Ile osób
może uczestniczyć w grach zespołowych? Kiedy należy dezynfekować sprzęt sportowy? Na te i inne pytania dotyczące odmrażania sportu od 4 maja ministerstwo sportu przygotowało konkretne odpowiedzi i opublikowało je na swojej stronie internetowej.
Możecie się z nimi zapoznać poniżej.
Zgodnie z zapowiedziami, od poniedziałku, 4 maja działalność sportowa ponownie może być prowadzona na
stadionach sportowych i boiskach - w
tym szkolnych, wielofunkcyjnych i tych
typu Orlik. Niestety, po konsultacjach
nie zmieniono pierwotnych założeń
związanych z zasadami ograniczeń. W
tym samym czasie na obiektach będzie
mogło przebywać nie więcej niż 6 osób
i 1 trener, z wyłączeniem ich obsługi.
Nie będzie też możliwości dzielenia
obiektów (nawet pełnowymiarowych)
na mniejsze jednostki na potrzeby
treningów. Ponadto na podmiot udostępniający obiekt nałożono obowiązki takie jak: weryfikacja liczby osób
korzystających z obiektu lub sprzętu,
uniemożliwienie korzystania z szatni

i zaplecza sanitarnego (poza toaletą),
zapewnienie osobom korzystającym z
obiektu lub sprzętu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, dezynfekcja urządzeń i sprzętu po każdym
użyciu i każdej grupie korzystających,
zapewnienie 15-minutowych odstępów
pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w
inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu
będą obowiązane do dezynfekcji rąk,
wchodząc i opuszczając obiekt. W czasie treningu trener i zawodnicy nie będą
mieli obowiązku zakrywania ust i nosa.
Tylko poprzez spełnienie tych warunków będzie można korzystać z infrastruktury sportowej. W drodze na tre-

ning i z treningu powyższe będzie już
obowiązywało na zasadach ogólnych.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami, dziecko
do lat trzynastu może dotrzeć na obiekt
i go opuścić wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W ocenie Pawła Sliwowskiego, prawnika Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej, rozporządzenie
nie nakłada obowiązku zachowania odległości pomiędzy trenującymi, ale Ministerstwo Sportu mimo wszystko zaleca zachowywania dystansu również
w zakresie treningów. Ministerstwo
Sportu opublikowało też odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania, które są
zgodne z zapisami rozporządzenia. Zapoznać się można z nimi poniżej.
BAS

JAK UPRAWIAĆ SPORT OD 4 MAJA 2020 ROKU
– ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Ile osób może przebywać na kompleksie boisk które są od siebie oddzielone, ale wszystkie funkcjonują w ramach 1 obiektu?
=> Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy
on osób niezbędnych do jego obsługi.
Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie?
=> Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska.
Czy będzie można uprawiać sport na obiekcie przeznaczonym do siatkówki plażowej?
=> Tak, taki obiekt stanowi boisko wielofunkcyjne w rozumieniu rozporządzenia.
Czy możliwe jest dzielenie pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich?
=> Nie ma takiej możliwości. Limit dotyczy jednego boiska, niezależnie od jego rozmiarów. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli w kolejnych etapach odmrażania sportu możliwa będzie zmiana limitów.
Czy stadion posiadający boisko piłkarskie oraz bieżnię lekkoatletyczną można traktować jako 2 obiekty?
=> Jest to 1 obiekt, czyli jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 6 osób ćwiczących plus osoba prowadząca zajęcia.
Czy możliwe będzie korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu?
=> Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone. Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które są częścią obiektu sportowego wymienionego w
rozporządzeniu (np. stadionu) pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.
Czy można udostępnić obiekty otwarte, które są bez dozoru?
=> Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie
piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).
Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie tenisowym, czy można grać w debla?
=> Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.
Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt, którego dotyczy limit przebywających tam osób?
=> Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt.
Czy można prowadzić treningi na halach piłkarskich, w których ściany zostaną otwarte?
=> Obecne przepisy umożliwiają korzystanie z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Hala z częściowo otwartymi ścianami się do niej nie zalicza.
Od kiedy będzie można korzystać z pływalni?
=> W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. W kolejnych etapach rozważane jest umożliwienie korzystania między innymi z pływalni. Terminy realizacji
poszczególnych etapów są uzależnione od sytuacji epidemicznej.
Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?
=> Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej. Jeżeli prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby
możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.
Czy możliwe jest powiększenie liczby osób w grupie w przypadku gier zespołowych do 8?
=> W rozporządzeniu limit osób korzystających z otwartych obiektów sportowych określono na 6 plus osoba prowadząca zajęcia. Sukcesywnie w zależności od
sytuacji epidemicznej możliwe będzie znoszenie limitów w tym zakresie.
Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?
=> Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie
obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do
koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?
=> Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?
=> Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi
zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?
=> Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się
i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.
Czy możliwe jest organizowanie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w obszarze
sportu powszechnego na obiektach otwartych?
=> W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Plan zakłada umożliwienie organizacji imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności w IV etapie odmrażania sportu.
Kto to jest uprawiony do udostępniania obiektu?
=> Jest to podmiot (osoba prawna lub fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem, właściciel albo zarządca (jeśli został ustanowiony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.
W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on
obowiązek gromadzenia danych osobowych?
=> Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.
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Sport

piłka
nożna
wiadomości

Z kart historii / Płomień Opatów – Ostrovia Ostrów Wlkp. – 1:3
Sezon 2010/2011 był historycznym dla piłki nożnej w powiecie kępińskim, bowiem aż pięć zespołów z naszego regionu miało zameldować się na starcie
Kaliskiej Klasy Okręgowej. Do występujących na tym szczeblu rozgrywkowym Polonii Kępno, LKS-u Jankowy i Orła Mroczeń dołączyli beniaminkowie
– Pogoń Trębaczów oraz Płomień Opatów. Imponował zwłaszcza awans klubu z Opatowa, dla którego była to pierwsza w historii promocja Płomienia
do Kaliskiej Klasy Okręgowej. Piłkarze Płomienia awans zapewnili sobie w imponującym stylu, bowiem już cztery kolejki przed zakończeniem sezonu w
Kaliskiej Klasie A kibice z Opatowa mogli zacierać ręce na pojedynki z takimi firmami regionu jak Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, KKS 1925 Kalisz,
Astra Krotoszyn, LKS Jankowy, KS Opatówek czy Polonia Kępno. Pierwsze dwie kolejki debiutanckiego sezonu Płomień musiał rozegrać na wyjeździe,
dlatego też niezwykle interesująco zapowiadało się pierwsze starcie na własnym terenie, w Opatowie...

Historia zatoczyła koło, Ostrovia znów na drodze Płomienia

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Pod koniec maja 2010 roku piłkarze Płomienia Opatów dokonali rzeczy, która jeszcze kilka lat wcześnie wydawała się wręcz niemożliwa. Na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek w grupie
drugiej Kaliskiej Klasy A gracze Płomienia przypieczętowali awans na zaplecze czwartej ligi, pokonując ówczesnego spadkowicza z klasy okręgowej, Pelikana Grabów
4:2. Był to pierwszy w historii awans klubu z Opatowa do Kaliskiej Klasy Okręgowej. Kilka lat wcześniej kibice w Opatowie musieli emocjonować się meczami w Kaliskiej
Klasie B, ale ich wyczekiwanie zostały nagrodzone, bowiem już za kilka miesięcy w Opatowie miały gościć kluby z Krotoszyna, Kalisza, Kępna czy Ostrowa Wielkopolskiego. Sezon 2010/2011 na zapleczu czwartej ligi był nie tylko historyczny dla klubu z Opatowa, ale też dla całej piłki w powiecie kępińskim, bowiem aż pięć zespołów
z naszego regionu przystępowało do sezonu na tym szczeblu rozgrywkowym.

Przygotowania w cieniu
tragedii
30 maja minie dziesięć lat od
jednego z największych sukcesów
piłki nożnej w Opatowie. To właśnie
dziesięć lat temu dowodzony przez
Janusza Holkę zespół Płomienia
uzyskał historyczny awans do Kaliskiej Klasy Okręgowej. Choć to już
przeszłość, to jednak wspomnienie
tamtych czasów wciąż wzbudza
bolesne i bardzo trudne emocje. W
nocy z 26 na 27 czerwca 2010 roku
w tragicznym wypadku samocho-

nerski Jerzy Bednarek i Zdzisław
Modrzyński, znany z pracy między
innymi w Lilii Mikstat, LZS-ie Doruchów, AKS-ie i Victorii Ostrzeszów. Obaj trenerzy zostali jednak
zdymisjonowani po tym jak pomiędzy nimi i zarządem klubu miały
pojawiać się rozbieżności dotyczące
budowania drużyny. Ostrzeszowscy
trenerzy pracowali w Płomieniu zaledwie kilkanaście dni. Ostatecznie
zespół poprowadził Adam Kopis,
którego zatrudnienie zakończyło
trenerską sagę na ławce Płomienia.

Po dwóch zwycięstwach na otwarcie sezonu przyszła pora na porażkę. W pierwszym meczu
w roli gospodarza opatowianie nie dali rady Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski, ulegając
późniejszemu mistrzowi rozgrywek 1:3

dowym zginęło trzech zawodników
Płomienia Opatów – 17-letni Bartosz Mikołajczyk, 22-letni Mateusz
Mikołajczyk i 21-letni Bartłomiej
Hillenberg. Cudem śmierci uniknął
tylko czwarty z pasażerów, 17-letni
Szymon Marczak, także piłkarz
klubu z Opatowa. Do tragicznego w
skutkach wypadku doszło na drodze
krajowej numer 11 między Byczyną
a Gołkowicami. Zmarli tragicznie
mężczyźni jeszcze kilka tygodni
wcześniej świętowali mistrzostwo
Kaliskiej Klasy A i niebawem mięli rozpocząć przygotowania do historycznego sezonu w Kaliskiej
Klasie Okręgowej. W cieniu tych
tragicznych wydarzeń opatowianie
wznowili zajęcia treningowe, a na
trenerskiej ławce Płomienia trwała
prawdziwa zawierucha. Najpierw
okazało się, że Janusz Holka nie
będzie pełnił obowiązków trenera
w nadchodzącym sezonie. W Opatowie postawiono więc na duet tre-

Płomień Opatów od samego początku zapowiadał śmiało, że chce bić
się o ligową czołówkę. Dlatego też
w letniej przerwie działacze Płomienia poszli na całość. Klub z Opatowa pozyskał aż ośmiu piłkarzy. W
przypadku Płomienia ilość przeszła
jednak w jakość. Karol Gąszczak
z Calisii Kalisz, Marcin Górecki z
Orła Mroczeń, Bartłomiej Biniek z
LKS-u Jankowy czy Artur Kmieciński z Orła Mroczeń to realne, jak
na tamte czasy, wzmocnienia, a młodzi Sebastian Joniak czy Dominik
Szklarecki byli dopełnieniami składu. Trenera Adama Kopisa czekało
jednak piekielnie trudne zadanie.
Szkoleniowiec nie miał zbyt dużo
czasu na zgranie nowej jedenastki. A
udany start na jesień z psychologicznego punktu widzenia mógł ustawić
całą rundę. Tak też się stało bowiem
Płomień rozpoczął sezon od dwóch
zwycięstw. W premierowej odsłonie
Płomień ograł na wyjeździe GKS

Jaraczewo 2:1, ale mecz zweryfikowano jako walkower na korzyść
opatowian bowiem w składzie drużyny z Jaraczewa zabrakło drugiego z wymaganych młodzieżowców.
Także drugą odsłonę nowego sezonu gracze Płomienia rozgrywali na
wyjeździe i nie zawiedli, ogrywając
Pogoń Nowe Skalmierzyce 1:0. Wyniki premierowych odsłon napawały
optymizmem, ale w Opatowie wszyscy wyczekiwali na niedzielę, 22
sierpnia...
Odznaczenia i historia w tle
Atmosfera wielkiego święta towarzyszyła meczowi w Opatowie,
bo po raz pierwszy Płomień w sezonie 2010/2011 miał zagrać przed własną publicznością w Kaliskiej Klasie
Okręgowej. O historycznym awansie
sprzed blisko trzech miesięcy przypomniała wszystkim przedmeczowa uroczystość. Ówczesny prezes
Kaliskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej Andrzej Mroziński i
Przewodniczący Komisji Odznaczeń Czesław Guziałek wręczyli
prezesowi klubu i piłkarzom puchar
z tej okazji. Odznaczenia otrzymali
również działacze klubu z Opatowa,
dzięki którym Płomień znalazł się
w najważniejszym momencie swojej dotychczasowej historii. Także
rywal opatowian, Ostrovia 1909
Ostrów Wielkopolski, gwarantował
wysoki poziom emocji. Ostrowianie
byli zaprawionym w bojach zespołem, prowadzonym wówczas przez
doświadczonego Andrzeja Dziubę.
Tylko, że gracze Ostrovii zupełnie
nie mieli respektu dla wyjątkowych
okoliczności i drugiej połowie meczu bezlitośnie wypunktowali beniaminka, aplikując mu trzy bramki.
Przed historycznym spotkaniem na
własnym podwórku „starsi” kibice
wspominali wydarzenia z początku
lat 90-tych. Wówczas do Opatowa na
mecz Pucharu Polski zawitała trzecioligowa Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Występujący wówczas w
A klasie piłkarze z Opatowa ulegli
Ostrovii aż 1:10, choć między słupkami bramki Opatowa znakomicie
spisywał się Zbigniew Karmiński
(obronił między innymi rzut karny).
Jedyną bramkę w tym pamiętnym
meczu zdobył Adam Kopis, który
tym razem jako trener, miał poprowadzić Płomień w historycznym
starciu przeciwko ostrowianom.

3. kolejka kaliskiej klasy
okręgowej 2009/2010

Niedziela, 22 sierpnia 2010 roku
Opatów / Boisko Piłkarskie Płomienia
LZS Płomień Opatów – TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. – 1:3 (0:0)

Bramki: 1:0 Marcin Górecki - 54’, 1:1 Ireneusz Czupryn - 63’, 1:2 Marcin
Pacyna - 66’, 1:3 Marcin Pacyna - 87’.
Płomień: Tomasz Kaźmierczak – Artur Kmieciński, Michał Grzesiak
(Waldemar Wróbel - 83’), Bartłomiej Biniek, Rafał Stramowski – Dawid
Idzikowski, Damian Owczarek, Marcin Górecki, Sebastian Joniak
(Rafał
Kamienik - 65’) – Mateusz Gąszczak (Jakub Hadryś - 46’), Karol Gąszcza
k.
Trener: Adam Kopis.
Ostrovia: Mariusz Adamek – Michał Jaworski, Piotr Kasprzyk
(Piotr Konstanciak - 76’), Bartłomiej Nowak, Rafał Besarabiw – Mateusz
Sobczak, Rafał Sibiński (Marcin Pacyna - 59’), Ireneusz Czupryn,
Konrad Rusek – Adrian Dąbrowski, Damian Wnuk (Szymon Kaczmarek - 88’).
Trener: Andrzej Dziuba.
Sędziowali: Piotr Marucha (Kalisz) oraz Marcin Szcześniak (Kalisz)
i Piotr Wrzeszczyński (Kalisz).Sędziował: Dawid Matyniak (Dobrzyc
a).

Trudna, ale zwycięska
przeprawa Ostrovii
W niedzielę, 22 sierpnia Płomień
i Ostrovia spotkały się ponownie
i podobnie jak przed prawie dwudziestoma laty wszyscy w Opatowie
spodziewali się ciężkiego meczu.
Pierwsza połowa, z lekką przewagą
gości, nie przyniosła jednak zbyt
wielu klarownych sytuacji. Płomień
grał ostrożnie, lekko przyczajony,
Ostrovia natomiast wysoko wychodziła do rywala i rozbijała jego akcje,
często jeszcze przed polem karnym.
Sporo było strzałów, ale większość
z nich była niecelna. Z dystansu
próbowali między innymi Damian
Owczarek z Płomienia, po drugiej
stronie Piotr Kasprzyk z wolnego.
Pierwszą groźną sytuację meczu
stworzyli miejscowi. W 12. minucie
Karol Gąszczak posłał piłkę wzdłuż
linii bramkowej, ale Mateusz Gąszczak nie zdążył dołożyć nogi. Dziewięć minut po zmianie stron trybuny boiska w Opatowie oszalały z
radości. Artur Kmieciński dalekim
wyrzutem z autu posłał piłkę w kierunku pola karnego, ta wylądowała

na głowie Marcina Góreckiego by
ostatecznie zatrzepotać w siatce
przyjezdnych. Po zdobyciu bramki gospodarze nagle stanęli, jakby
myśleli, że 1:0 wystarczy na pokonanie tak solidnego rywala. Goście
tymczasem wykazali o wiele więcej
doświadczenia i strzelili miejscowym trzy gole. Wyrównującą bramkę uzyskał w 63. minucie Ireneusz
Czupryn, a ostatnie dwie bramki
były autorstwa wprowadzonego na
boisko bo blisko godzinie gry Marcina Pacyny. Z miejscowych uszło
nieco powietrze i ostrowianom grało
się nieco swobodniej już do samego końca spotkania. – Graliśmy na
bardzo trudnym terenie. Do tego
małe rozmiary boiska nie sprzyjały grze, którą preferowaliśmy. Ten
mecz był dotąd najtrudniejszym ze
wszystkich przez nas rozegranych
w rundzie jesiennej. Cieszę się z
tego, jak zareagowaliśmy po stracie bramki – mówił po meczu Piotr
Kasprzyk, defensor Ostrovii 1909
Ostrów Wielkopolski.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Adam Kopis (Trener Płomienia Opatów)
Pierwsza połowa spotkania była dość wyrównana, choć nie da się ukryć, że
Ostrovia była zespołem piłkarsko lepszym. Po zmianie stron, szybko strzelona bramka pobudziła nasze apetyty. Niestety błędy w obronie, brak zgrania i
doświadczenie rywala zadecydowały o pierwszej porażce. Teraz musimy jak
najszybciej wyciągnąć wnioski i naprawić błędy, tak aby maksymalnie skoncentrowanym przystąpić do derbów z Orłem Mroczeń
Andrzej Dziuba (Trener Ostrovii Ostrów Wlkp.)
Graliśmy na bardzo trudnym i specyficznym terenie. Beniaminek z Opatów
wszedł w sezon dwoma zwycięstwami dlatego przestrzegałem swoich podopiecznych przed lekceważeniem rywala. Cieszę się, że moi zawodnicy zdołali
odzyskać kontrolę nad meczem po stracie bramki. Myślę, że pokazaliśmy
dziś charakter bo na trudnym terenie odpowiedzieliśmy przeciwnikowi trzema
trafieniami.
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GMINA
Władze gminy uczciły rocznicę Konstytucji 3 Maja

Majowe obchody
inne niż zwykle

G£OS TRZCINICY
maj 2020, nr 19 (1137)
Komputeryzacja księgozbioru w filii bibliotecznej w Laskach

Elektroniczny katalog w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w
Trzcinicy oraz jej Filia Biblioteczna
w Laskach użytkują pełną wersję
programu bibliotecznego Sowa SQL
w formacie Marc21 do komputery-

skatalogowaniu woluminów należy w
kolejnym etapie, do sytemu wprowadzić ewidencję czytelników. Obecnie katalogowaniem książek zajmuje
się Agnieszka Kałka – bibliotekarz

Władze gminy uczciły święto
Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne
obchody
229.
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja były inne niż zwykle. Nie
było uroczystych eucharystii, licznych pocztów sztandarowych ani
żadnych uroczystości. Jednak władze samorządowe nie zapomniały
o uczczeniu tej rocznicy. Majowe
święto upamiętniono poprzez zło-

żenie kwiatów i zniczy pod tablicami poświęconymi pamięci walczącym o wolną Polskę.
4 maja 2020 roku wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik zapalił
także znicz pod tablicą dedykowaną ks. kan. Florianowi Skubiszakowi, który tego dnia obchodziłby
imieniny.		
Oprac. m

Zbudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa Laski –
Trzcinica

R. Gość wprowadza książki do
katalogu elektronicznego

zacji księgozbioru i automatyzacji
wszystkich procesów bibliotecznych.
Po selekcji księgozbioru w Filii
Bibliotecznej w Laskach bibliotekarze rozpoczęli prace związane z komputeryzacją zbiorów bibliotecznych.
Jeszcze do wpisania do systemu
komputerowego SOWA SQL pozostało około 2500 woluminów. Aby w
pełni zautomatyzować pracę filii, po

Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy, natomiast nad prawidłowym przebiegiem wdrożenia automatyzacji filii czuwa dyrektor trzcinickiej książnicy Renata Gość.
W Filii Bibliotecznej proces komputeryzacji rozpoczęto w 2013 r. od
wprowadzania zbiorów podręcznych
znajdujących się w czytelni. Użytkownicy książnicy mogą sprawdzać

zawartość zbiorów bibliotecznych
w katalogach on-line dostępnych
na stronie internetowej biblioteki.
Umożliwiła to realizacja projektu,
opracowanego przez Renatę Gość –
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy pn. „e-Kultur@ w
Bibliotece” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
-2013. Katalog biblioteki i filii bibliotecznej jest wspólny dla obu bibliotek,
a czytelnik, wyszukujący pozycję
książkową, ma wskazane miejsce jej
lokalizacji. - Proces informatyzacji
bibliotek jest czasochłonny i pracochłonny. Tworzenie własnego katalogu komputerowego to konieczność
uzupełniania systemu dużą ilością
danych. Dopiero po przygotowaniu
komputerowego katalogu w Filii
Bibliotecznej w Laskach możliwe
będzie uruchomienie wypożyczalni
oraz wdrożenie modułu rezerwowania i zamawiania wskazanych pozycji katalogowych przez Internet –
mówi R. Gość – dyrektor trzcinickiej
książnicy.
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Trzcinicy już od 2015 r. wszystkie
procesy biblioteczne są w pełni zautomatyzowane.
Oprac. m

kurier baranowa
maj 2020, nr 16 (1161)

Dofinansowanie dla ścieżki
Gmina Trzcinica przekazała
kwotę 431 130,97 zł. jako pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej Laski
– Trzcinica. Urząd Gminy w Trzcinicy przekazuje brakującą kwotę do
środków pozyskanych przez Powiat
Kępiński w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Dotyczy to budowy
ciągu pieszo – rowerowego o długości 2223 mb. Gmina dofinansowuje
ponadto koszty ścieku przykrawężnikowego, koszty przyłącza i sygna-

lizacji świetlnej oraz zakup i montaż
nowych wiat przystankowych.
28 kwietnia 2020 r. odpowiednią
uchwałę w tej sprawie podjęła Rada
Gminy Trzcinica. Natomiast 4 maja
2020 roku stosowne porozumienie
zawarł starosta kępiński Robert Kieruzal i wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. Obecni byli także wicestarosta Alicja Śniegocka, członek
Zarządu Powiatu Renata Ciemny
oraz przewodniczący Rady Gminy
Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk.
Oprac. m

Podpisanie umowy na roboty budowlane pn. „Przebudowa, remonty dróg i budowa progów zwalniających na terenie gminy Baranów”

Wyremontują gminne drogi

We wtorek, 21 kwietnia br., wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek podpisała umowę na
roboty budowlane pn. „Przebudo-

ranów”. Wykonawcą robót będzie
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Zadanie obejmować będzie: prze-

Wójt B. Lewandowska-Siwek i przedstawiciele
KPDM Kępno podczas podpisania umowy

Rozpoczęto uzgadniania na temat przeprowadzenia ścieżki rowerowej Laski – Mroczeń

Ciąg rowerowy Laski – Mroczeń
Do Urzędu Gminy Trzcinica
wpłynęła do uzgodnienia dokumentacja Projekt Zagospodarowania Terenu
dla zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 5692P poprzez budowę
ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski –
Borek (na odcinku Mroczeń – Laski)”
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Przyjęte ustalenia projektowe
rozwiązują problem bezpieczeństwa
rowerzystów na bardzo ruchliwej
drodze powiatowej relacji Laski –
Mroczeń. Koncepcja ta zgodna jest
także z oczekiwaniami mieszkańców
i użytkowników drogi.
Oprac. m

wa, remonty dróg i budowa progów
zwalniających na terenie gminy Ba-

budowę drogi gminnej w miejscowości Mroczeń, łączącej drogę gminną

Kępno – Grębanin z drogą krajową
nr 39; przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Donaborów, która jest
łącznikiem pomiędzy drogą gminną nr 852530P i drogą powiatową nr
5701P, przebudowywany odcinek jest
kontynuacją drogi gminnej nr 24P;
przebudowę ul. Wyszyńskiego wraz
z oświetleniem w miejscowości Baranów na Osiedlu Murator; budowę
progu zwalniającego na ul. Jasnej na
Osiedlu Murator w Baranowie; budowę progu zwalniającego na drodze
gminnej nr G852544P w miejscowości Jankowy; przebudowę progu
zwalniającego na drodze gminnej nr
G852540P na ul. Trakt Napoleoński
w Baranowie w rejonie skrzyżowania z ul. Lisiny; remont nawierzchni
bitumicznych na drogach gminnych
gminy Baranów.
Termin umowy wykonany zostanie w nieprzekraczalnym terminie do
31 lipca br.
UG Baranów

Placówki oświatowe, place zabaw
i obiekty sportowe nadal zamknięte

Z uwagi na trwające zagrożenie
epidemiologiczne, wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek wraz z dyrektorami placówek
oświatowych podjęła decyzję o nieotwieraniu przedszkoli i żłobków.
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- Wytyczne dotyczące uruchomienia
instytucji opieki nad dziećmi są tak
obostrzone, że nie jesteśmy w stanie
ich spełnić w 100% – podkreśla wójt.
Dodatkowo zamknięte pozostaną
wszelkie obiekty sportowe i place za-

baw na terenie gminy Baranów.
Decyzje te podjęte zostały w trosce o zdrowie mieszkańców i utrzymane zostaną do odwołania.
UG Baranów

Region

gmina
Delegacje gminne uczciły święto 3 Maja

wieści znad pomianki
maj 2020, nr 16 (969)
Radni gminy Łęka Opatowska zwolnili od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w związku ze skutkami epidemii COVID-19

Skromny 3 Maja

Jednomyślna decyzja radnych

Samorządowcy podejmowali uchwały zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi

Na ostatniej sesji Rady Gminy
samorządowcy zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieruchomości
należnego za okres maj i czerwiec
2020 r. Dotyczy to podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów
gospodarczych, w następstwie wystąpienia koronawirusa, z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w

podatku od nieruchomości do końca
31 marca br. - O zasobności gminy
świadczą przedsiębiorcy, dlatego
ta uchwała dotyczyć będzie wszystkich. Procentowo wygląda to tak,
że strata w obrotach przez jeden
miesiąc do 30%, a przez dwa miesiące do 20% - argumentował wójt
Adam Kopis. Jednocześnie radni
zdecydowali wydłużyć termin płat-

GONIEC PERZOWSKI
maj 2020, nr 15 (920)
27 kwietnia 2020 r., przy zachowaniu wszelkich środków
ostrożności w związku z zagrożeniem koronawirusem, obradowali Radni Rady Gminy Perzów

Ulgi i zwolnienia z opłat
Zamiast w tradycyjnej sali posiedzeń, sesja odbyła się w dużo większej sali widowiskowej w Gminnym
Ośrodku Kultury w Perzowie, na
której radni zostali rozlokowani tak,
aby zachować odpowiednie odległości. Dla każdego zostały przygotowane maseczki, rękawiczki, a przed
wejściem można było zdezynfekować
ręce.
Po przyjęciu sprawozdania z
działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Perzowie za
2019 r. oraz z realizacji ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej radni podjęli 12 uchwał
przewidzianych w porządku obrad.
Ustalono sieć prowadzonych przez
gminę publicznych przedszkoli w
skład której wchodzą: Przedszkole w
Perzowie z oddziałami w Perzowie
i w Turkowach oraz Przedszkole w
Trębaczowie z oddziałami w Trębaczowie i Miechowie. Samorządowcy
zdecydowali, że w czasie zawieszenia
działalności (zamknięcia) żłobka rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej opłaty za
dni, w których żłobek nie świadczył
usług.
Ponadto wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przy-

domowym w wysokości 0,50 zł od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Określono również nowy
wzór deklaracji o wysokości opłaty
za odpady, w którym do obliczenia
opłaty uwzględniono wprowadzone
częściowe zwolnienia. Uchwała określa również tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Rada Gminy wyraziła zgodę na
nabycie nieruchomości do zasobów
mienia Gminy Perzów na powiększenie działki posiadanej przez gminę,
na której będzie realizowana inwestycja pod nazwą ,,Budowa przedszkola
w Trębaczowie”. Zdecydowano również o zaciągnięciu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem i Trębaczów.
Kolejnymi z podjętych uchwał są
uchwały niosące pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu na skutek spadku
obrotów gospodarczych w następstwie ponoszenia negatywnych konsekwencji wystąpienia COVID-19
z zastrzeżeniem, że nie posiadają
zaległości w podatku od nieruchomości do końca marca br. Zwalnia się
od podatku od nieruchomości grunty
oraz budynki, budowle lub ich części,
w zakresie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców
którzy spełniają łącznie następują-

ności podatku od nieruchomości do
30 września br.
Jednocześnie rajcy podczas sesji
podjęli uchwałę zwalniającą rodziców
od ponoszenia opłat za pobyt dziecka
w żłobku w okresie zawieszenia jego
działalności. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem tych placówek
ponosić będzie Gmina.
Oprac. m
ce warunki: w dniu 1 marca 2020 r.
prowadzili działalność handlową,
usługową lub wytwórczą; w ostatnim
dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy
termin płatności podatku odnotowali
pogorszenie płynności finansowej w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19, polegającej na
spadku obrotów gospodarczych - to
jest spadek sprzedaży towarów lub
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 30% (obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2
kolejnych miesięcy kalendarzowych,
przypadających w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. w porównaniu do
łącznych obrotów z analogicznych 2
kolejnych miesięcy kalendarzowych
roku poprzedniego). Innym wprowadzonym środkiem pomocy przedsiębiorcom jest przedłużenie do dnia 30
września 2020 r. terminów płatności
rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przy
spełnianiu określonych warunków,
m.in. spadek obrotów, o którym
mowa wyżej w wysokości nie mniejszy niż 20 %.
Podjęto uchwałę o udzieleniu w
drodze dotacji pomocy finansowej
dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na
wykonanie nakładki bitumicznej na
odcinku drogi Miechów-Ludwiczyn
oraz budowę chodnika w Domasłowie.
Rada Gminy dokonała również
przesunięć w budżecie gminy, ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości
23979254,92 zł oraz łączną kwotę
wydatków budżetu na rok 2020 wys.
27499199,76 zł. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę Finansową
do wartości budżetu.
Oprac. m

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest jako upamiętnienie
uchwalenia Konstytucji z 1791 roku.
Była to pierwsza w Europie i druga
na świecie ustawa regulująca ustrój
prawny państwa. Ustawa zmieniła
ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty
oraz wprowadziła ochronę państwa
nad chłopami, dzięki czemu miały
zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja
wprowadziła także podział władzy

na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i obowiązujący zakaz
gromadzenia się tegoroczne obchody
229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono wyjątkowo
skromnie. W imieniu mieszkańców
władze gminy Łęka Opatowska złożyły kwiaty i zapaliły znicze w tradycyjnie przyjętych miejscach, jako
wyraz pamięci o wadze tego wydarzenia.
Oprac. m

Władze gminy złożyły kwiaty w
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Porozumienie między starostwem a Urzędem Gminy dotyczące modernizacji drogi powiatowej Łęka Opatowska –
Opatów

Będzie nowa droga
Starostowie wraz z wójtem i skarbnikiem
Gminy na drodze, która będzie remontowana

4 maja br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Łęka
Opatowska i Powiatem Kępińskim
w celu wspólnej realizacji projektu
inwestycyjnego na drodze powiatowej zlokalizowanej w obrębie gminy
Łęka Opatowska.
Porozumienie dotyczy modernizacji części drogi powiatowej nr
5696P na odcinku Łęka Opatowska

– Opatów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o długości około
800 metrów. Gmina Łęka Opatowska
dofinansuje modernizację w kwocie
200.000 zł, pozostała część kosztów
do wysokości 200 000 zł pokryta
zostanie ze środków Powiatu Kępińskiego. Inwestycja zrealizowana zostanie do 31.12.2020 r.
Oprac. m
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Drobne

ogłoszenia

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę 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 o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Sprzedam działkę 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 działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. 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 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 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)

RI.6870.9.2020

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

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)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kościuszki 14 na działalność lub mieszkanie.
Możliwość wynajęcia drugiego lokalu.
Tel. 604 755 529.
(TK 35/02/20)

WÓJT GMINY RYCHTAL
ogłasza

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej, gmina Rychtal.
1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu
Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli działek sąsiadujących z działką 93/13, tj. właścicieli działek ewidencyjnych numer: 93/10, 93/11, 93/9, 93/8,
93/7, 93/6 i 93/12 obręb Rychtal.
2. Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania nieruchomości
Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości
gruntowej o nr. ewidencyjnym 93/13, położonej w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej, o powierzchni 0,1452 ha,
zapisanej w księdze wieczystej KZ1E/00034140/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kępnie. Działka użytkowana jest jako droga wewnętrzna, dojazdowa do działek sąsiednich. Nieruchomość jest objęta mpzp Uchwała
nr XVII/81/2004 z dnia 9.07.2004 r. j.b. „M,PU” teren zabudowy mieszkaniowej oraz działalności produkcyjno-usługowej oraz składowania i magazynowania. Nieruchomość stanowi własność Gminy Rychtal, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
3. Warunki uczestnictwa w przetargu
Aby zostać zakwalifikowanym do przetargu należy spełnić wszystkie poniższe kryteria:
a) być właścicielem jednej działki sąsiadującej z działką nr 93/13 obręb Rychtal,
b) złożyć pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt 4,
c) wpłacić wadium, o którym mowa w pkt. 6.
4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć pisemne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu
i ustanowienia służebności przejścia i przejazdu. Wzór oświadczenia stanowi: Załącznik nr 1.
5. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 012,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwanaście złotych). Do wylicytowanej kwoty nieruchomości, ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT
według stawki obowiązującej w dniu przetargu. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
6. Wadium
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2500,00 zł, słownie: (dwa tysiące
pięćset zł) na konto Gminy Rychtal prowadzone przez SBL Kępno Nr 86 8413 0000 0500 0273 2000 0105
najpóźniej w dniu 4 czerwca 2020 r. z dopiskiem „Wadium do przetargu dz. 93/13 Rychtal”. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód wpłaty wadium i dowód osobisty.
W przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi. Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się 10 czerwca 2020 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rychtalu.
8. Warunki przetargu
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od
ceny wywoławczej, przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest
osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika musi przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego.
9. Informacje dodatkowe
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 17 grudnia 2019 r.
Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej
własność nieruchomości. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy (opłaty notarialna i sądowa) ponosi
nabywca.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony, najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.
Z dokumentacja przetargową można zapoznać się oraz szczegółowe informacje uzyskać w Urzędzie Gminy
w Rychtalu, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu, Tel. 62 / 78 168 00.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i stronie rychtal.nowoczesnagmina.pl
oraz sołeckiej tablicy ogłoszeń wsi Rychtal.
Wójt Gminy Rychtal
mgr inż. Adam Staszczyk
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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)
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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.
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

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

Sprzedam żyto, pszenicę, jęczmień - Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 48/04/20)
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)
US£UGI
Podejmę się opieki osoby starszej
w Kępnie. Tel. 606 757 246.
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)

Sprzedam zboże. Tel. 513 389 458.
(TK 66/05/20)

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)

Kupię dobrą ziemię orną.
Tel. 693 447 106.

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

Sprzedam roczną źrebicę zimnokrwistą, spokojna. Tel. 732 437 687.
(TK 67/05/20)

(TK 65/05/20)

Sprzedam młodą, mięsną, cielną krowę.
Tel. 697 331 763.
(TK 60/04/20)
Kupię maciory i knury, zabieramy z domu.
Tel. 667 892 096.
(TK 59/04/20)

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

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego został
wywieszony na okres 21 dni tj.: od 7 maja 2020 roku
do 27 maja 2020 roku - wykaz nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa,
oznaczonej jako działka nr 292/1 o pow. 0,0356 ha,
położonej w miejscowości Świba, gmina Kępno
- księga wieczysta nr KZ1E/00059910/2
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

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

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

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(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

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.:

Gabinet chirurgiczny

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

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny

TEL. 723 882 777

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Remigiusz Mróz - „Iluzjonista”

STOLARZY

W 1988 roku Gerard Edling prowadził śledztwo, które zakończyło się ujęciem i skazaniem sprawcy
serii zagadkowych zabójstw. Z racji ich tajemniczego charakteru, w kronikach kryminalnych morderca nazywany był Iluzjonistą – długo zwodził śledczych, a zabójstw dokonywał tak, by dowody wskazywały na inne osoby. Jego ofiar nie łączyło nic poza tym, że na ich skórze znajdował się wypalony
znak zapytania. Ponad trzydzieści lat później na jednym z opolskich kąpielisk odnalezione zostaje ciało
z podpisem Iluzjonisty, a sposób działania sprawcy łudząco przypomina czarną serię, która niegdyś
wstrząsnęła miastem. Prowadzenie dochodzenia utrudnia fakt, że akta dawnej sprawy zaginęły, a osoby
z nią związane albo milczą, albo znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedynym, który może pomóc prokuraturze, jest wydalony ze służby Edling, skrywający własne tajemnice związane z dawnymi
wydarzeniami…

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.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ałbena Grabowska - „Matki i córki”
Prababka, babka, matka i córka zmagają się z przeszłością. Maria podążyła za mężem zesłańcem
na Sybir. Sabina była więźniarką obozu koncentracyjnego Ravensbrück, przebywała na bloku, gdzie
dokonywano eksperymentów medycznych na kobietach. Magdalena straciła ukochanego i samotnie wychowywała córkę w PRL-u. Lila żyje z piętnem dziecka niekochanego i uwikłanego w tajemnice. Każda
z nich mierzy się z macierzyństwem w innych okolicznościach i dla każdej jest to doświadczenie przełomowe. W domu bez mężczyzn kłębią się sekrety, niewyjaśnione historie opowiadane przez żywych
i martwych. Pod wpływem tych opowieści najmłodsza z bohaterek zastanawia się, jakie dziedzictwo
przekaże swoim dzieciom. Próbuje poznać przeszłość, ale co chwilę natrafia na mur niedopowiedzeń,
kłamstw i przeinaczeń. Czy wystarczy oswoić własną historię, żeby przezwyciężyć strach przed bliskością? Cztery kobiety, których losy przeplatają się z historią XX wieku. Cztery naznaczone traumą matki. Cztery córki, które borykają się z rodzinną historią i próbują
odkryć własne korzenie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Laurence Rees - „Holokaust. Nowa historia”
Jak i dlaczego zostało wymordowanych niemal sześć milionów Żydów przy użyciu przemysłowych
metod, pod nadzorem aparatu państwowego Trzeciej Rzeszy? Po setkach rozmów z ocalałymi z Zagłady, z jej sprawcami i naocznymi świadkami, przeprowadzonych w ciągu dwudziestu pięciu lat, Laurence
Rees łączy w książce ich świadectwa, w większości nigdy niepublikowane, z najnowszymi ustaleniami
historyków, tworząc chronologiczną opowieść o największej zbrodni popełnionej w XX wieku w Europie. Dowodzi, że choć fundamentem ideologii nazistowskiej była nienawiść do Żydów, to nie sposób zrozumieć ich tragedii w oderwaniu od hitlerowskich planów systematycznej likwidacji milionów innych
ludzi: niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, komunistów, Romów, Polaków, Rosjan. Odkrywa
także wewnętrzne machinacje na najwyższych szczytach kierownictwa nazistowskiego państwa, pokazując, że Holokaust nie był starannie zaplanowaną akcją, podjętą wskutek jednego rozkazu, ale efektem
szeregu drobnych decyzji, zapadających na różnych szczeblach władzy w wyniku lokalnych inicjatyw
i indywidualnych ambicji, a czasem zwykłego przypadku, które skumulowały się, doprowadzając do
powstania fabryk śmierci i popełnienia bezprzykładnych w dziejach ludzkości okrucieństw.

Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Miodowa 3a w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:
restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Krzy¿ówka nr 19
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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.

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 13 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. Remigiusz Mróz - „Iluzjonista”,
2.	Ałbena Grabowska - „Matki i córki”,
3.	Laurence Rees - „Holokaust. Nowa historia”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 nagrody otrzymuj¹:

Marta Kozica (Syców),
Jan Walczak (Kępno).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV

W tym tygodniu szczęście ci sprzyja. Bądź dobrej
myśli i zabierz się za trudne sprawy. Możesz liczyć
na udane spotkanie z ważną osobą lub kimś, od
kogo zależy powodzenie twoich spraw. W miłości i
związkach z ludźmi nadejdą dobre chwile.

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

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu czekają cię zysk lub nagroda.
Twoje działania przyniosą takie efekty, o jakich
marzyłeś. Wytrwale pracuj i nie słuchaj marudzenia osób, które zazdroszczą ci pomysłów i energii.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 7.05.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 8.05.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 9.05.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 10.05.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 11.05.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 12.05.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 13.05.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rak 23 VI – 22 VII

Panna 23 VIII – 22 IX
W okolicznościach, które wydadzą ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

Waga 23 IX – 23 X
Zapowiada się tydzień pełen ważnych wydarzeń.
Postaraj się znaleźć w centrum uwagi i nie przegap szansy, jaką przyniesie ci los. Unikaj tylko
przechwałek i pustych obietnic, bo ktoś ważny
zrazi się do twoich pomysłów.

Skorpion 24 X – 21 XI
Dojdziesz do wniosku, że musisz jeszcze raz przemyśleć minione wydarzenia i zakończone już sprawy. Otrzymasz wiadomości od osób, których dawno
nie widziałeś. Popatrzysz w przeszłość i poszukasz
rozwiązania starych zagadek i nieporozumień.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu wydarzenia nabiorą tempa. Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz
dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać z
tym, co ważne. Twój przykład pokaże innym, jak
działać.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pojawi się ktoś, kto doda ci optymizmu. Możesz
otrzymać wspaniałą wiadomość lub zaproszenie
na ciekawą imprezę. Uwierz w swoje zalety, bądź
szczery i odważny. W miłości karta wróży udaną
randkę.

Wodnik 20 I – 18 II

Bądź ostrożny, bo błąd lub kłamstwo mogą obrócić się przeciwko tobie. Karta radzi, abyś nie słuchał fałszywych doradców i trzymał się z daleka
od osób, które gardzą sprawiedliwością i prawem.

Ryby 19 II – 20 III
Nie szastaj pieniędzmi, nie wydawaj wszystkiego
na zabawę, bo wpędzisz się w finansowe kłopoty. Zauważ, kto potrzebuje pomocy w najbliższym
otoczeniu i daj z siebie wszystko.

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

(62) 78 292 84

ogłasza

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Wieś Książęca,
gmina Bralin
I. ZAKRES PRZETARGU:
Nieruchomość I

Nieruchomość II

Nieruchomość III

Nieruchomość IV
299/9

Nr ewid.

299/3

299/4

299/8

Pow. (ha)

0,1099

0,1099

0,1126

0,1116

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

Położenie

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Cena wywoławcza netto

34.000,00 zł

34.000,00 zł

35.000,00 zł

35.000,00 zł

Wysokość wadium

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś Książęca. Działka ma kształt zbliżony
do prostokąta z dojazdem od drogi wewnętrznej gminnej (utwardzonej kruszywem betonowym) z istniejącej drogi asfaltowej.

Przeznaczenie

Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem 1UMN
– teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3,
63-640 Bralin w następujących godzinach:
– godz. 10:00 nieruchomość I – dz. nr 299/3,
– godz. 10:30 nieruchomość II – dz. nr 299/4,
– godz. 11:00 nieruchomość III – dz. nr 299/8,
– godz. 11:30 nieruchomość IV – dz. nr 299/9,
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu
i regulaminie o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Nowa Wieś Książęca, Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin – pokój 15, nr telefonu
62 / 78 11 230 w godz. pn.–pt. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś

Z teki Marka Kameckiego

W tym tygodniu będziesz w bardzo dobrej formie.
Karta zapowiada szczęśliwe wydarzenia, nie tylko
w pracy, ale i w miłości. To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić coś dobrego dla innych.

(62) 78 292 84

Wójt Gminy Bralin

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.

Lew 23 VII – 22 VIII

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00
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Ogłoszenia

reklamy

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
WWW.AURAM
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
EBLE.PL
oraz Pawilonu meblowego w Kępnie, ul. Rzeźnicka 14

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

Oferujemy:
panele podłogowe
i boazeryjne, sztukaterie,
sprzedaż i usługowe cięcie płyt,
tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości.

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
16
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