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przedsiębiorcy z kępińskiego pośredniaka

W powiecie kępińskim lokalni przedsiębiorcy na bieżąco korzystają z rozwiązań tarczy
antykryzysowej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Pomoc finansowa ma pozytywny wpływ na kępiński rynek pracy, co przekłada się na to, że na koniec
marca tego roku stopa bezrobocia w powiecie kępińskim wynosiła 1,6%. W kwietniu
stan osób bez pracy kształtował się na poziomie 644 bezrobotnych.
str. 3

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

Szyją maseczki

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

co tydzień w „TK”

sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim
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Szkoła w Drożkach
pozostanie 8-klasowa
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Historyczne majówki
w czasie zarazy
str. 7

Informacje

wiadomości
Starostowie w symbolicznie oddali hołd żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej

W imię pamięci
75 lat temu zakończyła się II wojna światowa, kępińscy samorządowcy oddali hołd żołnierzom walczącym na frontach II wojny światowej.
8 maja br. starosta Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja
Śniegocka złożyli kwiaty pod pomnikiem na kępińskim cmentarzu
parafialnym upamiętniającym żołnierzy poległych na frontach wojny.
- Gest jest wyrazem wdzięczności za
walkę podjętą w czasach II wojny
światowej, a zarazem celebracją Narodowego Dnia Zwycięstwa, który
jest obchodzony 8 maja – podkreśla
starosta.
Z kolei na Rynku pod pomnikiem

ofiarom największego ofiarom wojny
hołd oddali: Piotr Psikus, burmistrz,
Artur Kosakiewicz, I zastępca
burmistrza oraz Krzysztof Godek,
II zastępca burmistrza. Kwiaty zostały złożone również pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność i
Demokrację oraz pod Pomnikiem
na Rondzie Kombatantów. - Długa i
trudna była droga żołnierza polskiego do zwycięstwa, okupiona poświęceniem, trudem, śmiercią. Polacy
walczyli o wolność na wszystkich
frontach świata, aby ojczyzna była
spokojna i wolna. Oddajmy im cześć
– zaznaczył burmistrz.
Oprac. m
Starostowie składają kwiaty przy
pomniku na cmentarzu

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

6 maja 2020 r.

19 / 6

202

5

7 maja 2020 r.

19 / 6

193

5

8 maja 2020 r.

19 / 6

193

6

9 maja 2020 r.

19 / 6

186

11

10 maja 2020 r.

19 / 6

186

11

11 maja 2020 r.

23 / 6

182

31

12 maja 2020 r.

23 / 7

200

40

Wojewoda wielkopolski rekomenduje zakup respiratora dla kępińskiego szpitala

Respirator dla szpitala

Po wideokonferencji (7.05.br.) z
samorządowcami m.in. z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przekazał swoje
rekomendacje w zakresie zgłoszonej
przez marszałka możliwości przekazania urządzeń do kontrolowania i
wspomagania oddechu dla szpitali w
województwie wielkopolskim.
Wojewoda wielkopolski zgłosił
potrzebę takiego zakupu respiratorów dla 17 placówek służby zdrowia
w Wielkopolsce, w tym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

DPS w Pleszewie
zwolniony z kwarantanny
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna zwolniła dziś z
kwarantanny tamtejszy Dom Pomocy Społecznej. DPS został objęty
kwarantanną 5 kwietnia br. z uwagi
na wykrycie koronawirusa wśród
mieszkańców. W placówce przebywa
obecnie 341 osób. - Wszystkie osoby
przebywające obecnie w DPS - zarówno personel jak i mieszkańcy nie są zakażeni – informuje Tomasz
Stube, rzecznik prasowy wojewody.
Aktualnie w Wielkopolsce na 63 samorządowe domy pomocy społecznej

w kwarantannie znajdują się 3 - w
Kaliszu, Psarach i Poznaniu.
Wirus w Wielkopolsce
Na terenie województwa wielkopolskiego 12.05.2020 r. z powodu
podejrzenia zakażeniem koronawirusem: hospitalizowanych są ogółem
322 osoby, poddane izolacji lub kwarantannie jest 10138 osób, objętych
nadzorem epidemiologicznym jest
aktualnie 345 osób, wyleczonych jest
579 osób. - W Wielkopolsce odnotowano 1710 przypadków zakażeń
koronawirusem, w tym 123 osoby
zmarły – stwierdza T. Stube.
m

Trwa renowacja arterii komunikacyjnej w Kępnie ważnej zarówno dla pracodawców, jak i
mieszkańców. Dzięki prowadzonym pracom usprawnione zostanie połączenie ul. Ruchu
Oporu z ul. Osińską – wąski wjazd między domami zostanie przesunięty w inne miejsce,
powstanie oświetlenie i trasa pieszo-rowerowa

Remont ul. Bohaterów Września w toku

Generalnym wykonawcą robót
na ul. Bohaterów Września w Kępnie
jest firma „Remost” Sp. z o. o. z Olesna. Umowa została
podpisana 10 grudnia
2019 r. i opiewa na
kwotę 5.191.695,27 zł.
Gmina Kępno na to
zadanie uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.709.201,00 zł z
państwowego funduszu celowego pod nazwą „Fundusz Dróg
Samorządowych”, z
którego zostanie sfinansowane 50% kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia br.

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
ul. Bohaterów Września w Kępnie o

nawierzchni asfaltowej, oświetleniem
ulicznym, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową oraz przebudową
przejazdu kolejowego.
Termin zakończenia prac na ul. Bohaterów
W ramach etapu
Września przewidywany jest na 31 sierpnia br.
pierwszego budowy
zachodniego
obejścia miasta Kępna w
2018 r. przebudowana została ul. Ruchu
Oporu. Zadanie było
współf inansowane
ze środków „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
długości 973 m szerokości 6 m wraz na lata 2016-2019”. Kwota wyniosła
Oprac. KR
z chodnikami i ścieżką rowerową o 1.408.707 zł.

Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Kępnie

24 zakażonych koronawirusem
w powiecie kępińskim

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2, na stronie Starostwa
Powiatowego w Kępnie publikowane
są komunikaty Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kępnie.
Specjalnie dla naszych Czytelników
prezentujemy zestawienie danych epidemiologicznych z terenu powiatu kępińskiego w ostatnich tygodniach.
Na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia

koronawirusem objętych nadzorem
epidemiologicznym jest aktualnie 345
osób, hospitalizowane są 322 osoby,
a poddanych izolacji lub kwarantannie – 10.138 osób. Odnotowano 1.710
przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 123 osoby zmarły (stan
z 12 maja br.).
11 maja br. w powiecie kępińskim
pojawiły się 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Pozytywne
wyniki testów wyszły u: 27-latka,
25-latka, 52-latka i 26-letniej kobiety.

Osoby te przebywają w izolacji domowej. 12 maja br., po południu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
poinformował o kolejnej zakażonej
osobie. To 32-latka, która również
przebywa w izolacji domowej. Liczba
osób z terenu powiatu kępińskiego,
u których stwierdzono koronawirusa, wynosi 24. Na szczęście znaczna
większość jest w dobrym stanie.
Są również inne dobre informacje:
579 osób z Wielkopolski wyzdrowiało
– w tym 7 z powiatu kępińskiego. KR
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Aktualności

informacje

Nie ma dobrych wieści z rynku pracy w Wielkopolsce. W ciągu dwóch miesięcy aż 33 firmy zgłosiły zwolnienia grupowe. W porównaniu z marcem liczba bezrobotnych wzrosła o
ponad cztery tysiące. W Kępińskiem też odnotowano wzrost zarejestrowanych osób bez
pracy

6 milionów wsparcia otrzymali już
przedsiębiorcy z kępińskiego pośredniaka

Niewielki wzrost bezrobocia
w Wielkopolsce...
Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce odnotowano w środę
4 marca. Gospodarka stanęła tydzień
później, kiedy rząd najpierw ogłosił
zamknięcie szkół i odwołanie imprez
masowych oraz wszelkiej działalności kulturalnej. A w sobotę, 14 marca,
działalność musiały przerwać lokale
gastronomiczne i zamknięto granice.
Kwiecień to zatem pierwszy miesiąc
epidemii koronawirusa.
Ze statystyk Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Poznaniu wynika,
że na koniec kwietnia ilość bezrobotnych w województwie wzrosła do
54 tys. 911 osób. W porównaniu z marcem bezrobocie
wzrosło o 4317 osób, czyli o
8,5%. - W ramach zwolnień
grupowych 18 zakładów
pracy zgłosiło zamiar zwolnienia 465 pracowników.
Zwolniono 248 osób z 15
zakładów pracy – informuje Barbara Kwapiszewska,
dyrektor WUP w Poznaniu
WUP nie podaje konkretnych firm, ale wiadomo,
że chodzi m.in. o branżę samochodową i metalową. Np.
Volkswagen Poznań przyspieszył decyzję o zwolnieniu około 200 pracowników
zatrudnionych przez agencję
tymczasową. Pracę tracą również ludzie w handlu i gastronomii. Redukcje odnotowano także w przemyśle
oraz, co może nieco dziwić, w budowlance.
Wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk podał, że w kwietniu
stopa bezrobocia w Wielkopolsce
wyniosła 3,3%. Dla porównania w
marcu było to 3,1%.
… jak i w powiecie
Z kolei w powiecie kępińskim
lokalni przedsiębiorcy na bieżąco korzystają z rozwiązań tarczy antykry-

zysowej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Pomoc
finansowa ma pozytywny wpływ na
kępiński rynek pracy, co przekłada
się na to, że na koniec marca tego
roku stopa bezrobocia w powiecie
kępińskim wynosiła 1,6%. W kwietniu stan osób bez pracy kształtował
się na poziomie 644 bezrobotnych,
w większości byli to bezrobotni bez

ty odpowiednio jedynie na 106 i 95
miejsc pracy. A w analogicznych
miesiącach minionego roku 197
(marzec) i 252 (kwiecień) oferty – zauważa I. Rataj.
Sytuacja na rynku pracy w powiecie kępińskim aktualnie wydaje
się relatywnie stabilna, zważywszy
na obawy o skalę załamania gospodarczego w Polsce i na świecie, wywołanego pandemią.- Obecnie priorytetem dla Powiatowego Urzędu
Pracy jest wsparcie przedsiębiorców
i pracodawców w ramach tzw. tarczy
antykryzysowej.
W wyniku rządowych obostrzeń
część branż musiała ograniczyć lub
wręcz wstrzymać swoją
działalność. Taka sytuacja
ma miejsce również w powiecie kępińskim.
- Uwzględniając potrzeby lokalnych przedsiębiorców, Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie zawnioskował
o kwotę 95 mln zł do Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, z której
otrzymał dla przedsiębiorców powiatu kępińskiego
na wsparcie sytuacji kryzysowych 40 mln zł. Wsparcie
obejmuje działania z ustawy
I. Rataj informuje o zasadach
z 2 marca 2020 r. o szczególpomocy dla przedsiębiorców
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
zdrowotnego/korzystania z pomocy przeciwdziałaniem i zwalczaniem
OPS – 16% wypowiedzenia przez COVID-19, innych chorób zakaźpracodawcę z przyczyn dotyczących nych oraz wywołanych nimi sytuzakładu pracy – 16%, wypowiedze- acji kryzysowych oraz wprowadzone
nie przez pracownika 11%, pracowni- zmianami w ustawie z 16 kwietnia
cy powracający z zagranicy (Niemcy, 2020 o szczególnych instrumentach
Holandia, Anglia) - 2%. Niemniej wsparcia w związku z rozprzestrzePUP obserwuje również zaintereso- nianiem się wirusa SARS-CoV-2 wanie rejestracją osób, które przez stwierdza dyrektor pośredniaka.
Proces wsparcia przedsiębiorwiele miesięcy, a nawet lat nie pracowały, nie pobierały żadnych świad- ców z powiatu kępińskiego środkami
czeń, a obecnie decydują się na reje- przeznaczonymi na ten cel w ramach
strację w Urzędzie. - Do tej pory do „tarczy antykryzysowej” w związku
PUP w Kępnie wpłynęły 2 zgłoszenia z epidemią koronowirusa, rozpoczął się 1 kwietnia. Właściciele firm
i przedsiębiorstw, a także samozatrudnieni, składają w PUP wnioski o
dofinansowanie do wynagrodzeń, a
także pożyczki. - Urząd na bieżąco
realizuje napływające wnioski wg
kolejności wpływu. Do tej pory do
kępińskiego Urzędu Pracy wpłynęło ponad 2.700 wniosków – podaje
I. Rataj. Przedsiębiorcy, także osoby
samozatrudnione mogą liczyć m.in.
na dofinansowanie do kosztów działalności oraz wynagrodzeń w wysokości 1300 złotych na pracownika,
Kolejka przedsiębiorców po pożyczkę,
jeśli ich obroty spadły o 30%, 1820
stojąca przed pośredniakiem
złotych w przypadku spadku 50-procentowego i 2340 złotych, jeśli obrodotyczące zwolnień grupowych obej- ty spadły o 80%, a także na pożyczkę
mujące 32 osoby – wykazuje Iwona w wysokości 5 tys. zł na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia
Rataj, dyrektor PUP w Kępnie.
Mniejsze zatrudnienie
działalności. W ramach nowo wproJednak pomimo pandemii praco- wadzonych instrumentów pomodawcy dalej zatrudniają, ale ich ofer- cowych dla przedsiębiorców z tzw.
ty są skromniejsze niż przed kryzy- tarczy antykryzysowej dotyczących:
sem. - W marcu i kwietniu tego roku niskooprocentowanych pożyczek na
spadło zapotrzebowanie na pracow- pokrycie bieżących kosztów prowaników i przedsiębiorcy zgłosili ofer- dzenia działalności gospodarczej dla
prawa do zasiłku. Bezrobocie wg stanu na 5.05.2020 r. wynosi 655 osób.
Niemniej w marcu i kwietniu tego
roku zarejestrowało się odpowiednio
67 i 124 osoby bezrobotne. W porównaniu z tymi samymi miesiącami
2019 roku, do PUP w Kępnie zgłosiło
się 89 (marzec) i 73 (kwiecień) osoby
bezrobotne.
Osoby zgłaszające się do Urzędu w okresie panującej pandemii w
większości rejestrują się w wyniku
rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron – 38% napływu
do ewidencji PUP, w związku z wygaśnięciem zawartych umów, rejestrujący się do celów ubezpieczenia

mikroprzedsiębiorców wpłynęło blisko 2500 wniosków na łączną kwotę
12.500.000 zł. Z kolei na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorców 144 wnioski na łączną kwotę 4.411.860 zł. Z
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorców samozatrudnionych skorzystało 108 firm na łączną
kwotę 576 120 zł.
- Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe na rzecz sytuacji kryzysowych spotkały się już z bardzo

dużym zainteresowaniem ze strony
przedsiębiorstw, bowiem zapewniają
bezpieczeństwo pracownikom oraz
wpływają na zachowanie płynności i
ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw – podkreśla I. Rataj.
W celu zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa
wszyscy pracodawcy są umawiani
na odpowiednie godziny, wcześniej
ustalone telefonicznie. PUP w Kępnie
uruchomił także 2 wejścia do budynku wyłącznie na potrzeby pracodawców starających się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.
m

Przedsiębiorcy przekazali starostom przyłbice ochronne

Przyłbice od przedsiębiorców

Przedsiębiorcy Magdalena Kremer i Robert Paprocki przekazują przyłbice staroście Robertowi
Kieruzalowi i wicestaroście Alicji Śniegockiej w obecności skarbnika Marcina Trojaka

6 maja firma Paprocki Obróbka
Mechaniczna CNC Robert Paprocki
oraz firma Kremer Spółka jawna nieopłatnie przekazali na ręce starosty
Roberta Kieruzala i wicestarosty
Alicji Śniegockiej, 300 sztuk przyłbic ochronnych.
Przyłbice ochronne zostaną rozdysponowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych podległym
Starostwu Powiatowemu w Kępnie.
Wcześniej ci sami darczyńcy przekazali 100 sztuk przyłbic na potrzeby

Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie.
Ponadto do wszystkich żłobków, przedszkoli, szkół z oddziałami
przedszkolnymi w gminie Kępno
trafiły przyłbice ochronne dla pracowników. Przyłbice te również wyprodukowały z własnej inicjatywy
lokalne firmy: Paprocki CNC i Kremer sp.j, które potrzebny sprzęt przekazały stowarzyszeniu „Uśmiech” do
rozdysponowania.
Oprac. m

Zakończono realizację Otwartej Strefy Aktywności
w Ostrówcu

Powstało miejsce
relaksu i aktywności

Czas, gdy z obiektów sportowych, takich jak siłownie zewnętrzne, korzystać nie można, warto wykorzystać na ich przygotowanie.
Zakończono realizację Otwartej
Strefy Aktywności w Ostrówcu. Strefa Aktywności składa się z siłowni
plenerowej i strefy relaksu, która zagospodarowano elementami zieleni.
Podobne obiekty powstały również w
Kępnie i Klinach. Siłownie plenerowe wyposażono w sześć urządzeń siłowych, m.in. w urządzenia dla osób
niepełnosprawnych. Strefy relaksu

składają się ze stołów do gier, ławek,
koszy na śmieci, stojaków na rowery i
tablic z regulaminem.
Zadanie pn. „Budowa całorocznej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
na terenie gminy Kępno – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) 2019” wykonała firma „Herkules” Sp. z o.o.
z Chrzanowa. Wartość inwestycji
wyniosła 149.073,54 zł brutto, z czego 73.800,00 zł pochodzi z dotacji
Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
Oprac. KR
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Słowo końcowe o historii Polski po powstaniu wielkopolskim

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”.
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 13
Jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku artykułu warto odnieść
się do losu Polaków związanych z powstaniem wielkopolskim na terenie
Wielkopolski. Nie odnosimy się w
tym odcinku szczegółowo do prowadzonych działań zbrojnych polsko –
niemieckich i polsko - radzieckich, po
zamachu na suwerenną i niepodległą
Polskę, najpierw przez Niemców, bez
wypowiedzenia przez nich wojny, w
1 września 1939 roku, a następnie
po ataku sowietów 17 września 1939
roku. Działania te zostały dość szczegółowo opracowane w publikacjach
historycznych i utrwalone na fotografii oraz w filmach dokumentalnych.
W tym momencie, przypomnimy
jednak słowa Hitlera: Zabijajcie bez
litości, wszystkich Polaków – mężczyzn, kobiety i dzieci – tak brzmiał
rozkaz Hitlera z sierpnia 1939 roku,
który stał się wykładnią niemieckiej
polityki terroru na ziemiach polskich.
Początkowym głównym jej celem
była fizyczna likwidacja elit społecznych i politycznych Polski. W 1939
roku w tzw. Sonderaktion Krakau
aresztowano i zamordowano kilkuset pracowników wyższych uczelni
Krakowa. W 1940 roku w ramach
tzw. akcji AB (Ausserordentliche
Befreidungsakton) – Nadzwyczajna
Akcja Pacyfikacyjna, gdzie w czasie
jej prowadzenia rozstrzelano m.in.
w Palmirach koło Warszawy 2 500
osób, w tym wielu wybitnych polityków, ludzi kultury i nauki. Tysiące
zamordowano w niemieckich obozach koncentracyjnych. Akcje te były
koordynowane z sowieckim NKWD,
z którymi Niemcy współpracowali w
zwalczaniu polskiego ruchu niepodległościowego. Niemcy na ziemiach
polskich realizowali, w izolacji od
świata, ludobójcze wcześniej zaplanowane działania.
W Wielkopolsce jednym z miejsc
ludobójstwa były Lasy Rożnowickie na północ od Poznania, na styku
gmin Ryczywół, Rogoźno i Oborniki, które były miejscem jednej z
największych zbrodni niemieckiego
ludobójstwa w Wielkopolsce. Groby
ofiar niemieckiego ludobójstwa, których było około 12 tysięcy, rozsiane
są na powierzchni Lasów Rożnowickich na około 1,5–3 ha. Ludobójstwo

no z Poznania, Torunia i Bydgoszczy śnikach pomordowanych w czasie II i podoficerowie Wojska Polskiego, dłoni powstańca polskiego! Proszę
oraz innych miejscowości. Zginęło tu wojny światowej.
urzędnicy państwowi, nauczyciele, zobaczyć, że podpis ten w drodze do
wielu patriotów polskich, biorących
Należy dodać, że więcej ofiar w wykładowcy i studenci Uniwersytetu wolności oraz do rodziny niemiecudział między innymi w powstaniu Wielkopolsce zginęło jeszcze w tak Poznańskiego, ziemianie, działacze kiej, nie musiał podpisywać nawet
wielkopolskim. Mechanizm tych niewielu miejscach - między innymi polityczni, i spotajnych zbrodni można było poznać w obozie zagłady KL Kulmhof w łeczni, a także
dzięki polskim przygodnym świad- Chełmnie nad Nerem (150-250 tys. byli powstańcy
kom pracującym w tych odludnych ofiar) czy w obozie zagłady w Forcie w i e l k o p o l s c y.
lasach w ówczesnym czasie, którzy VII w Poznaniu (20 tys. ofiar) lub np. Wśród nich znamiejsca ewidencjonowali po świeżych w Lasach Palędzkich koło Poznania leźli się także
śladach naruszonej ściółki i darni nad (kilkanaście tysięcy ofiar Polaków Polacy, zamieszświeżymi grobami ofiar w lesie. Sa- zamordowanych jak w Lasach Roż- kujący w okomych nazwisk osób pomordowanych nowickich – liczba ofiar trudna do licy kompleksu
trudno dojść. Ofiary przywożono na ostatecznego ustalenia, ze względu leśnego, którzy
miejsce zbrodni samochodami cię- na palenie ciał podobnie jak w Lasach narazili się w spożarowymi szczelnie zakrytymi bre- Rożnowickich) i innych. Nie bez po- sób wymyślony,
zentem, w asyście żołnierzy SS. W wodu Groby w Lasach Rożnowickich swoim sąsiadom
Informacja świadectwa ludobójstwa w miejscu zbrodni w
otoczeniu grobów polscy świadkowie i Palędzkich koło Poznania, nazywa- Niemcom.
z tamtych czasów znajdowali, jeszcze ne są więc Wielkopolskim Katyniem.
Przed wywie- Lasach Rożnowickich (fot. wykonana przez W. Garbińskiego w 2019 r.)
w okresie niemieckiej okupacji, różNależy dodać, że np. w obozie zieniem na egzekune przedmioty osobiste, dokumenty niemieckim w Bydgoszczy zginęło cje odbywała się parodia rozprawy dowódca naczelny, czy dowodzący
i listy zamordowanych. Świadkowie kilka tysięcy Polaków, a w tym oko- sądowej. Skazańców przywożono grupą Polaków. Przełożeni wyrażali
zeznają, że mordowano mężczyzn, ło 800 ofiar to dzieci, których też nie do lasu ciężarówkami. Zwykle wy- po prostu zgodę, aby podpis ten skłakobiety i dzieci. Groby ofiar miały oszczędzano.
jeżdżający z Fortu VII konwój liczył dali szeregowi powstańcy! - aby żołwymiary od 2 x 2,5 metra
od 2 do 5 ciężarówek i 2 nierz niemiecki żył! Podobnie było
do 4 x 4,5 metra. Wśród
samochody osobowe nie- z innymi urzędnikami niemieckimi
zamordowanych
było
mieckiej policji bezpie- na ziemiach Wielkopolski podczas
100 jeńców angielskich.
czeństwa. Złą sławą okrył powstania wielkopolskiego – po proLudobójstwo w Lasach
się także niemiecki obóz stu Niemców nie zabijano, jeśli to nie
Rożnowickich trwało do
pracy przymusowej dla była walka wyzwoleńcza.
1943 roku. W tym czasie
Polaków w okolicach PoW czasie II wojny światowej w
miejsca zbrodni niemiecznania – obecnie Luboń pozostałych rejonach ziem polskich
kich odwiedzali również
Żabikowo. Przez obóz Niemcy okryli się również bardzo złą
zakonspirowani harcerze
żabikowski, zwany przez nieludzką i niecywilizowaną sławą,
polscy z Szarych SzeNiemców obozem krwa- np.: Pawiak w Warszawie i rozstrzeregów z Obornik koło
wej zemsty, przeszło oko- liwanie cywilów w wielu miejscach
Poznania. Po niespodzieło 40 tysięcy więźniów, stolicy; Oświęcim Brzezinka – niewanej klęsce wojsk niez których znaczna część miecki obóz Auschwitz Birkenau;
mieckich pod Stalingrazginęła, między innymi Treblinka nad Bugiem; Bełżec; Pładem (Hitler zaatakował
wskutek nieludzkich wa- szów; Rogoźno – Gross Rosen; Sztuwojska Stalina i ZSRR
runków bytowania, tor- towo – Sztuthof i wiele, wiele innych
22 VI 1941 roku) Niemcy,
tur i egzekucji (np. w miejsc kaźni i masowego ludobójbojąc się, aby zbrodnie
czerwcu 1944 Niemcy stwa. Od naszych bliskich z rodzin
ich ludobójstwa nie wyrozstrzelali kierowniczą wiemy, że w Oświęcimiu wykonyszły na jaw, rozpoczęli w
grupę młodych harcerzy wano nawet 10 tys. wyroków śmierci
1943 roku akcję zaciera- Polaków z zakonspiro- dziennie, a w momencie gdy kremania śladów i odkopywali
wanych w Szarych Sze- toria nie nadążały już palić z końcem
mogiły ofiar, a następnie
regów). Pełnej liczby ofiar wojny ciał ludzkich, palono je także
palili ciała głównie środludobójstwa do dziś nie na otwartym terenie obozu, gdzie
kami chemicznymi. Poustalono.
składowano bale sosnowe, przekłamimo tych niemieckich
W niemieckim obo- dane ciałami zabitych niemowląt, aby
działań powojenne ekszie zagłady natomiast był wtedy lepszy płomień.
Kapliczka z polowym ołtarzem – świadectwo ludobójstwa w Lahumacje, prowadzone od
KL Kulmhof w ChełmWskutek napadu Niemiec na
sach Rożnowickich, z urnami z różnych miejsc pamięci pomordo1966 roku, odkryły ślady
nie nad Nerem, zabijano Polskę w 1939 roku oraz sowietów
wanych Polaków oraz tablicą pamięci ofiar zamordowanych księży
ogromnego ludobójstwa
głównie Romów i Żydów pozbawiono ponad 6 milionów Po(fot. wykonana przez W. Garbińskiego w 2019 r.).
Niemców na Polakach.
narodowości polskiej, ale laków życia – zarówno bestialsko
Dzisiaj mogiły pomordowanych
W Forcie VII pierwsze transporty i przywożono tu na egzekucje Żydów mordowanych,
rozstrzeliwanych
stanowią miejsce polskiej pamięci na- więźniów miały miejsce w połowie z innych państw europejskich, a oku- oraz zabitych w prowadzonych
rodowej. Miesz- października 1939 r. Byli to więźnio- powanych przez Niemców.
przez żołnierzy polskich walkach
kańcy i młodzież wie aresztowani przez Niemców po
Przytaczamy Państwu te dane wyzwoleńczych z okupantami na
pamiętają o nich. zajęciu terytorium Polski, uznani za o ludobójstwie Niemców wobec Po- wszystkich miejscach II wojny
Można tutaj tra- element niebezpieczny dla nowego laków, aby uzmysłowić różnice w światowej, zarówno na terenie ziem
fić od strony dro- porządku ówczesnych Niemiec. Wie- podejściu do życia ludzkiego, jaki- polskich oraz tam, gdzie walczył
gi krajowej nr lu skazywano na podstawie list spo- mi charakteryzowali się powstań- żołnierz Polski o wolną i suweren178,
skręcając, rządzanych przez Gestapo i Niemców cy wielkopolscy w odniesieniu ną Polskę – w Europie, Afryce, na
w oznaczonym jeszcze przed wojną. Chciano w ten do Niemców, którzy jako zaborcy morzach i oceanach świata oraz
miejscu, w las po- sposób pozbyć się polskości z ziem, wcześniej okupowali polską ziemię. w powietrzu (np. Anglia) i innych
między miejsco- które miały należeć do Rzeszy Nie- Przedstawiliśmy we wcześniejszych miejscach świata, gdzie były prowościami Lipa i mieckiej. Na początku wojny aresz- artykułach Państwu opisy ze wspo- wadzone walki II wojny światowej.
Dąbrówka Leśna. towania objęły przede wszystkim mnień powstańców, że Polacy roz- Polacy ponieśli największe straty w
Do wnętrza tej ziemiaństwo i inteligencję. Część brojonych Niemców, np. na placu liczbie ludności polskiego narodu,
części Puszczy aresztowanych stanowili działacze targowym na Borku w Ostrzeszo- po ataku Niemiec i ZSRR, spośród
Informacja świadectwa ludobójstwa w miejscu zbrodni w
Noteckiej prowa- polityczni, niepodległościowi (a w wie, po prostu rozbrajali i puszczali wszystkich narodów i państw zaataLasach Rożnowickich (fot. wykonana przez W. Garbińskiedzi droga, gdzie tym powstańcy wielkopolscy), przed- wolno do ich do rodzin, do Niemiec. kowanych w 1939 roku w II wojnie
go w 2019 r.)
na jej poboczu, stawiciele polskich partii i stowarzy- Zostali nawet wyposażeni w bilet światowej, a następnie okupowarozpoczęło się w tym rejonie wymor- wśród między innymi 140-letnich szeń.
wolnej jazdy oraz stosowny prowiant nych przez sprzymierzone wojska
dowaniem, w miesiącach październik sosen, znajdują się stacje Drogi KrzyDo ofiar niemieckiego ludobój- na drogę z magazynu publicznego. Hitlera i Stalina.
– listopad 1939 roku, kilkuset pa- żowej, a w środku lasu, kapliczka stwa w Lasach Rożnowickich i Pa- Sam bilet wolnej jazdy, wystawiony
Opracowali:
cjentów Zakładu Psychiatrycznego w poświęcona pamięci ofiar z tablicami lędzkich należeli też jak i w Forcie VII na blankiecie kolei niemieckich, poWładysław Ryszard Szeląg,
Owińskach. Następne ofiary zwożo- pamięci o okolicznych księżach i le- Polacy: księża, zakonnice, oficerowie siadał bardzo prosty podpis – odcisk
Władysław Garbiński
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Kępińscy radni podjęli uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców, którzy odnotowali
straty, z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości

Uczniowie szkół zarządzanych przez Powiat Kępiński, potrzebujący wsparcia, otrzymają laptopy

Ulgi z podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców

30 kwietnia br. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej. Radni, obradujący w trybie zdalnym, podjęli szereg
projektów uchwał, dotyczących m.in.
zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości oraz przedłuże-

nia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości, a także: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041, zmian
w budżecie Gminy Kępno na 2020 r.,
przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla obszaru Gminy Kępno na lata 2020-2040”, czy wyrażenia
zgody na wniesienie w 2020 r. przez
Gminę Kępno do Spółki „Wodociągi
Kępińskie” wkładu pieniężnego w wysokości 2.500.000 zł, co zaplanowane
było w tegorocznym budżecie. Przyjęto
także zmiany dotyczące zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek
oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których nie ustalono obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
Uchwała
w sprawie
zwolnienia
z podatku
od nieruchomości
z w ią z a na
jest z obowiąz ującym obecnie stanem
epidemii, a
z podatku
od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
przez przedsiębiorców, których dotyczy
czasowe ograniczenie działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, polegające na całkowitym zakazie jej prowadzenia. Zwolnienie przysługuje za miesiące kwiecień
lub/i maj lub/i czerwiec br. - Podjęcie
tej uchwały oraz rezygnacja z opłaty
prolongacyjnej w 100% wypełniają
możliwości samorządu lokalnego dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców –
mówił burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus. Zwolnienie przysługuje
pod warunkiem, że podatnik nie posia-

da zaległości w podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2019 r.
Z kolei przedłużenie do 30 września br. terminów płatności rat podatku
od nieruchomości, płatnych w maju i
czerwcu br., dotyczy przedsiębiorców,
których nie dotyczy całkowity zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej, a którzy odnotowali pogorszenie
płynności finansowej na skutek spadku
obrotów gospodarczych o ponad 50%,
w następstwie wystąpienia epidemii
koronawirusa, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego lub
– jeśli przedsiębiorca działa krócej niż
rok – w stosunku do ostatnich 3 miesięcy przed ogłoszeniem stanu epidemii. Przedłużenie terminów płatności
podatku od nieruchomości przysługuje
pod warunkiem, że podatnik nie posiada zaległości w podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2019 r.
W obu przypadkach wymagane
dokumenty należy złożyć do 31 sierpnia br. Zwolnienie oraz przedłużenie
terminów płatności podatku od nieruchomości ma na celu pomoc przedsiębiorcom, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych, wynikających z epidemii koronawirusa. - Rozwiązania
te będą miały pozytywny wpływ na
ich sytuację ekonomiczną i przyczynią się do poprawy ich płynności finansowej – czytamy w uzasadnieniu
uchwał.			
KR

26 laptopów dla szkół
W ramach dofinansowania z programu „Zdalna Szkoła” zakupionych
zostało 26 laptopów. Otrzymają je
uczniowie czterech szkół zarządzanych przez Powiat Kępiński. Koszt
zadania w kwocie 80.000 zł w całości
pokryty został z dotacji przyznanej
Powiatowi Kępińskiemu w ramach
programu „Zdalna Szkoła”.
29 kwietnia br. starosta Robert
Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka przekazali zakupiony sprzęt
komputerowy dyrektorom poszczególnych szkół. 11 laptopów trafiło do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

nr 1 w Kępnie, 8 sztuk przekazanych
zostało do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, 6 sztuk –
do Liceum Ogólnokształcącego nr I
w Kępnie, a jeden komputer zasili
zasoby Zespołu Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem.
Komputery zgodnie z ideą
programu „Zdalna Szkoła” mają
wspomóc kształcenie na odległość
uczniów w związku z epidemią koronawirusa i wyłączeniem z tego powodu funkcjonowania szkół. Otrzymają
je uczniowie wymagający takiego
wsparcia.		
Oprac. KR

Dar dla szpitala
od „Wrót Wielkopolski”
Fundacja „Wrota Wielkopolski”
przekazała 5.000 zł ze środków pochodzących z 1% podatku dla szpitala w Kępnie na zakup środków

ochronnych.
Przekazano także termometry
bezdotykowe, które posłużą walce z
epidemią.
G. Grzunka
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Kilka miesięcy temu na lokalnym rynku wydawniczym ukazała się ciekawa pozycja książkowa. Jej autor, Jarosław Pawlak, znany jest już z innych tytułów, m.in. takich jak: „Więcej
niż klub. Biało-Niebieskie 100 lat”. Nowa książka uświetniła jubileusz 50-lecia istnienia
sekcji piłki ręcznej w Klubie Sportowym „Polonia” Kępno i stała się okazją do refleksji na
temat miejsca tej dyscypliny sportu w naszym mieście

50 lat szczypiorniaka w „Polonii” Kępno
Zarys historii piłki ręcznej w powiecie kępińskim 1968-2018

pada wiele nazwisk, ponieważ – co
podkreśla dobitnie autor - w przeciągu
tego półwiecza wiele się wydarzyło i
spora grupa zapaleńców przewinęła
się przez klub, oddając się bezgranicznie swojej ukochanej dyscyplinie, był
to także rezultat wspaniałej atmosfery,
jaką potrafili stworzyć sami zawodnicy i opiekunowie sekcji. W rozdziale
„Reaktywacja…” zebrano informacje
w formie chronologicznej, autor prezentuje dzieje piłki ręcznej od sezonu
2008/2009 do sezonu 2017/2018. Taki
układ rozdziału sprawia, że każdy zainteresowany bez trudu odnajdzie ten
okres w rozwoju kępińskiego szczypiorniaka, który sam współtworzył lub
któremu szczególnie kibicował.
Niemniej ciekawy fragment książki stanowi rozdział V pod tytułem
„Zarys historii Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci do Lat 13”.
Pomysłodawcami tego jednego z najstarszych turniejów młodzieżowych
w Polsce byli miejscowi nauczyciele
wychowania fizycznego. – Pierwszy
turniej – pisze autor – odbył się w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Słupi pod Kępnem. Na starcie stanęło osiem drużyn dziewcząt i
cztery zespoły chłopców. (…) Od drugiej edycji zmieniono miejsce rozgrywek oraz znacznie zwiększono liczbę
uczestników i tak zaczęły się asfaltowe
początki. Rozdział podaje również klasyfikację drużynową i indywidualną od
pierwszej edycji w grudniu 1977 roku
do aktualnie ostatniej, XLII edycji w
maju 2018 roku.
W następnym fragmencie autor
przedstawia działalność Ludowego
Klubu Sportowego „Traktor” Słupia,
a w rozdziale VII – Ludwika Biegasika, legendę polskiego szczypiorniaka.
Dzieje kępińskiej piłki ręcznej nie mogły pominąć refleksji na temat wier-

nych kibiców. – Fani „Polonii” Kępno
reprezentują prawie wszystkie społeczne grupy zawodowe naszego miasta. Łączy ich przywiązanie do swojej
drużyny, której kibicują od wielu lat,
a dni, podczas których rozgrywane są
mecze, to istne święto szczypiorniaka.
W trakcie ich trwania, a szczególnie
podczas mega trudnych spotkań, fani
bywają ósmym zawodnikiem naszej
drużyny.
Autor publikacji przestudiował
archiwalne źródła, wysłuchał wiele
wspomnień, przeprowadził ciekawe
rozmowy i przejrzał wiele dokumentów
przechowywanych w domach, zadbał
więc o szeroką konsultację społeczną.
Podkreśla przy tym, że mimo wielu
starań, nie udało mu się ustalić wszystkich faktów. Przed czytelnikami zatem
wielkie zadanie, rozpoznanie i uzupełnienie nieodkrytych dotąd nazwisk,
imion i innych brakujących informacji.
Jarosław Pawlak uważa, że zapełnianie sportowej mapy Kępna minionymi fascynującymi faktami ma sens.
Praca taka niewątpliwie przynosi zadowolenie i działa podobnie jak wehikuł
czasu, wspomnienia przenoszą w przeszłość, a przyszłość tworzą marzenia,
te ostatnie otwierają przed kępińskim
szczypiorniakiem szerokie perspektywy.
Tekst – jak przekonuje autor –
skierowany jest przede wszystkim do
zawodników, trenerów, działaczy oraz
sympatyków KKS „Polonia” z myślą o
ocalenie tego, co już minęło. Publikacja zawiera wiele dokumentów, zdjęć,
zaświadczeń, zestawień, spisów roczników, trenerów, nauczycieli i faktów,
które mogą przemówić również do innych czytelników oraz sprawić im czytelniczą przyjemność. Zachęcamy więc
do lektury!
Grażyna Gatner

- Rocznice budzą w nas refleksje oficjalną datę narodzin piłki ręcznej
i tzw. „Testament Mestwina”.
tym głębsze, im bardziej odległy jest oraz wyjaśnia różnice między dwoma
Rozdziały III i IV stanowią podzień narodzin jubilata – pisze autor jej odmianami – duńską i niemiecką.
niekąd meritum sprawy, odnoszą się
publikacji w rozdziale zatytułojuż do historii kępińskiego szczywanym „Takie były początki…”.
piorniaka. Przedstawiają ewolucję
2018 rok to przede wszystkim rok
piłki ręcznej, która – co podkreśla
stulecia odzyskania przez Polskę
Jarosław Pawlak – pojawiła się
niepodległości. W tym czasie
w Kępnie: Najpierw jako dysprzypadły również okrągłe roczcyplina niszowa, aż po wiodący
nice wielu wydarzeń związanych
charakter, jaki można przypisać
z historią Polski, między innymi
jej w ostatnich latach ze wzglęstulecie zwycięskiego powstania
du na coraz większą masowość,
wielkopolskiego. W roku tym obzainteresowanie kibiców i co najchodziliśmy również sportowe juważniejsze - najwyższy w naszym
bileusze, takie jak: 100-lecie piłmieście poziom sportowy. Wagę
ki ręcznej na ziemiach polskich
ewolucji w rozwoju szczypiorniai 90-lecie powstania Wielkopolka podkreślają tytuły tych dwóch
skiego Związku Piłki Ręcznej, a
omawianych rozdziałów, III - „Tawłaściwie powstania w 1928 roku
kie były początki…”, IV - „Reakregularnych rozgrywek piłki
tywacja…”. Ponadto autor zwraca
ręcznej w Wielkopolsce. W 2018
uwagę czytelnika na wiele ciekaroku minęło dokładnie 50 lat od
wych faktów, np. na masowe zadnia, kiedy na sportowej mapie
interesowanie piłką ręczną tuż po
Kępna pojawiła się sekcja piłki
wojnie, zmiany organizacyjne w
ręcznej w klubie sportowym „Pozwiązku centralnym (pojawienie
lonia” Kępno, który to z kolei w
się trzech samodzielnych organitymże roku obchodził swoje 110.
zacji: piłki koszykowej, siatkowej
urodziny. I właśnie tak bogate hi- Poznań, Bal Sportowca Wielkopolski. Od lewej: Andrzej i ręcznej), rozwój klubów sportostoryczne tło rocznicowe stanowi Kraśnicki - prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej oraz wych, warunków ich funkcjononiejako podłoże rozważań na te- prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Ewa Bąk wania w PRL, zmian w przepisach
prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej. Oboje
mat piłki ręcznej wpisanej już na
gry, znaczenia uczniów „starego”
użyczyli swoje słowo wstępne do książki. Po prawej
stałe w sportowy krajobraz naszeogólniaka” i „Jedynki” w drużyJarosław Pawlak
go miasta.
nie juniorów. W rozdziałach tych
Publikacja „50 lat szczypiorniaka Czytelnik dowiaduje się też, skąd wzięw „Polonii” Kępno” składa się z ośmiu ła się polska nazwa „szczypiorniak”
Brak progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wyrozdziałów. Początkowe łączy ich syn- oraz w jakich miejscach rozpoczął się
tetyczny charakter. Pierwszy, pod ty- rozwój tej dziedziny sportu.
płaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50% składek dla firm zgłaszających do ubezpieczetułem „Początki europejskiej i polskiej
Rozdział II przywołuje krótką hinia od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej
piłki ręcznej”, odsyła czytelnika aż do storię Kępna, zwracając szczególnie
czasów starożytnego Rzymu, podaje uwagę na pierwsze wzmianki o mieście

Grupa Energa ostrzega o nowych próbach oszustw z użyciem wiadomości SMS

Oszuści straszą
odłączeniem prądu

Oszuści wysyłają wiadomości,
których treść może być podobna do
podanej poniżej: - Informujemy, że w
związku z zaległością 8.45 zł wobec
Energa zleciliśmy na następny dzień
roboczy odłączenie prądu”. Fałszywe wiadomości mogą też zawierać
niebezpieczne link, np. energabok.
pl/95dF - Grupa Energa przypomina, że w związku ze stanem epidemii
do odwołania nie są prowadzone
windykacyjne wstrzymania dostaw
energii elektrycznej – informuje
Biuro Prasowe Grupy Energa
- Prosimy nie klikać w jakiekolwiek linki w podejrzanych wiadomościach i nie wykonywać zawartych
tam poleceń, a w razie wszelkich
wątpliwości kontaktować się z Energą Obrotem, m.in. przez elektroniczne biuro obsługi klienta lub live
chat na energa.pl. - dodaje przedstawiciel Energa.
Przypominamy też, że saldo
swojego konta można sprawdzić
przez Internet. Wystarczy zalogować
się do elektronicznego biura obsługi
klienta. - Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy Energa znaj-
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dują się na naszym Twitterze a także
na naszym Facebooku – informuje
Energa.
Grupa energetyczna jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną
z trzech największych dostawców
energii elektrycznej w Polsce, której
znaczna część to odbiorcy w powiatu
kępińskiego. Podstawowa działaność
Energi obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i
cieplną oraz obrót gazem.
Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD)
w Polsce pod względem wolumenu
dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188
tys. km i obejmuje swoim zasięgiem
obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi
ok. 24 proc. powierzchni kraju.
Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy
Energa w 2019 roku wynosiła 1,35
GW, z czego 38% (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).
Oprac. m

Więcej osób i firm skorzysta z tarczy

18 kwietnia br. weszły w życie
przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące
zwolnienia ze składek i świadczenia
postojowego.
Zwolnienie ze składek
Nowe rozwiązania przewidują,
że ze zwolnienia mogą skorzystać
firmy zgłaszające do ubezpieczeń
od 10 do 49 osób. W przypadku tych
firm zwolnieniem zostanie objęte
50% kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.
Krąg podmiotów uprawnionych
do zwolnienia ze składek poszerzył
się także o spółdzielnie socjalne. W
ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.
Ze zwolnienia ze składek mogą
skorzystać również firmy założone w
lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod
uwagę pracowników młodocianych.
Świadczenie postojowe
Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę
postojowego, ale nie więcej niż trzy
razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że
sytuacja materialna wykazana we
wcześniejszym wniosku nie uległa
poprawie.
W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych
nie będzie obowiązywał warunek
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granicznej kwoty przychodu.
Ze świadczenia postojowego
mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy
w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy
przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez
zmian dla samozatrudnionych.
Bez naliczania odsetek
Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od
pobierania odsetek za zwłokę przy
opłacaniu składek. Rozwiązanie to
będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym
opłaceniu składek z powodu sytuacji
wywołanej przez pandemię. Ulga ta
będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość
przedsiębiorstwa.
Wielkopolscy przedsiębiorcy
korzystają z tarczy
Od 1 kwietnia br. do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło prawie 130 tysięcy wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia
postojowego i odroczenie terminu
płatności w związku z epidemią koronawirusa. Najwięcej, bo prawie
88 tysięcy wniosków, dotyczy zwolnienia z opłacania składek. Kolejne
przeszło 28 tysięcy to wnioski o postojowe. - Do placówek ZUS w naszym województwie wpłynęło również prawie 11,5 tysięcy wniosków o
odroczenie terminu płatności składek – mówi regionalna rzeczniczka

prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
Z najnowszych danych wynika,
że ZUS rozpatrzył wnioski 800 tysięcy przedsiębiorców o zwolnienie ze
składek na łączną kwotę 1,6 miliarda
złotych, a także wypłacił świadczenie postojowe łącznie dla 265 tysięcy
osób na kwotę 532 milionów złotych.
Rozpatrzył również 48 tysięcy wniosków o odroczenie terminu płatności
składek.
Nowe wersje wniosków
już dostępne
Od 7 maja br. na portalu PUE
ZUS dostępne są wzory nowych
wniosków o wsparcie: odstąpienie
od pobierania odsetek za zwłokę
(RDO), zawieszenie spłaty umowy
(RDS), świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK i RSP-CK).
Wnioski o wsparcie z ZUS w
ramach tarczy antykryzysowej można składać elektronicznie (na PUE
ZUS), za pośrednictwem poczty oraz
osobiście w placówce ZUS. Co ważne, skany i zdjęcia wniosków, a także
pliki word, pdf przesłane e-mailem,
nie będą przez ZUS rozpatrywane.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco
zmniejsza ryzyko popełnienia błędu
i tym samym przyspiesza realizację
sprawy – podkreśla M. Nowicka.
Oprac. KR
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Rozpoczął się maj, w kościele katolickim miesiąc Maryjny. Majówki – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach,
na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jej centralną częścią jest Litania Loretańska,
do której w tym roku dodano nowe wezwanie. O szczególne uszanowanie tej wiekowej
tradycji zaapelował również papież Franciszek w związku z trwającą jeszcze epidemią
koronawirusa

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Świadczenie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów”

Historyczne majówki w czasie zarazy

Maj jest miesiącem w sposób
szczególny poświęconym Maryi. Nie
tylko w Polsce, ale na całym świecie,
niezwykle popularne są w tym czasie nabożeństwa majowe. Kojarzą się
one z małymi kapliczkami skrytymi
w bzach lub wiejskimi kościołkami,

Litania Loretańska, która jest
główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie
już w XII w. we Francji. Zebrane
wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r.
papież Sykstus V. Ponieważ częNabożeństwo majowe
w Pomianach

skąd szeroko po okolicy niosła się
majowa pieśń ku czci Najświętszej
Panienki.
- Dlaczego maj? Bo maj jest
najpiękniejszym miesiącem roku i
wiosną szczególnie kierujemy wzrok
ku Niebu, ku rzeczom wyższym. Dziś
nowych kapliczek raczej nie przybywa, ale te, które są, w maju zyskują
nieustannie świeże kwiaty i w wielu
miejscach gromadzą ludzi, którzy
przychodzą tutaj śpiewać Litanię
Loretańską - zaznacza ks. Wiesław
Cieplik, proboszcz parafii w Trzcinicy.
Początków nabożeństwa majowego należy szukać w pieśniach
sławiących Maryję Pannę znanych
na Wschodzie już w V wieku. Na
Zachodzie poświęcenie majowego
miesiąca Matce Bożej pojawiło się
dopiero na przełomie XIII i XIV
w., dzięki hiszpańskiemu królowi
Alfonsowi X. Zachęcał on, by wieczorami gromadzić się na wspólnej
modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. Po raz pierwszy maj został
nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na reformację.
Ojcem nabożeństw majowych
jest żyjący na przełomie XVII i
XVIII wieku w Neapolu jezuita o.
Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty
pieśni maryjnych, które kończył
uroczystym
błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
W 1859 r. następca św. Piotra –
Pius IX, zatwierdził obowiązującą do
naszych czasów formę nabożeństwa,
składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem.

sto modlący się dodawali do niej
własne wezwania, w 1631 r. Święta
Kongregacja Obrzędów zakazała
dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z
rozwoju mariologii. W Polsce jest o
jedno wezwanie więcej. W okresie
międzywojennym, po zatwierdzeniu
przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa
XI, do Litanii dołączono wezwanie
„Królowo Polski”.

jubileuszowego roku odzyskania
niepodległości Instytut Prymasa
Wyszyńskiego przygotował specjalne czytania na nabożeństwa majowe
- dajmy się przeprowadzić „Maryjnymi drogami wolności”.
Trzcinickie majówki
W majowe wieczory, przejeżdżając przez różne miejscowości parafii Trzcinica, ale także inne, można
zobaczyć ludzi gromadzących się
przy przydrożnych kapliczkach. W
wielu miejscach tradycją stały się
codzienne spotkania wokół krzyża
i figurki Matki Bożej, przy których
ludzie śpiewają Litanię Loretańską
na chwałę Maryi. Może nie widać
tłumów, tak jak to kiedyś bywało,
zwłaszcza w tym roku, gdzie panuje
epidemia, ale majówki przy kapliczce cieszą się i tak dużym zainteresowaniem. Przychodzą wierni, aby
wspólnie modlić się. Jest to okazja
nie tylko do wspólnej modlitwy, ale
także spotkań i rozmowy. W tym
roku tylko do modlitwy, bo ludzie po
zakończonym majowym od razu idą
do domu. - Na majówkach przy kapliczkach gromadzą się zarówno ludzie starsi, jak i młodzi. Nie brakuje
także dzieci, wśród których majówki
cieszą się zawsze szczególnym zainteresowaniem. W wielu miejscach
modlitwa przy kapliczkach nabiera
bardzo uroczystego charakteru stwierdza ks. W. Cieplik.
W Trzcinicy majówki odprawiane są codziennie: w kościele, przy
figurze Matki Bożej Licheńskiej,
Wodziczna, Teklin, Pomiany, Aniołka Pierwsza, Janówka. Ks. Wiesław

Majówka w Aniołce
Pierwszej

W tym roku do Litanii zostało
dodane nowe wezwanie. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów zezwoliła, by w Polsce mogło być dodane wezwanie:
„Matko Miłosierdzia”. Będzie ono
umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.
Majówki na stałe wpisały się
w krajobraz Polski. Podążając za
prymasem Tysiąclecia, wielkim
miłośnikiem Matki Bożej, z okazji

bierze udział w tych modlitwach, jeżdżąc po wioskach, aby razem z wiernymi chwalić słowem, pieśnią Panią
Świata – Maryję!
Dokumentujcie te ważne chwile dla waszych parafii i lokalnych
społeczności. Za wiele lat będzie
to historia, którą podzielicie się ze
swoimi bliskimi, którzy, oby nie doświadczyli takiego czasu zarazy, o co
modlą się zebrani przy figurach Maryi wierni.		
m

Kompleksowy nadzór
nad budową

Nadzorem zajmować się będzie Biuro
Inwestorskie Sp. z o.o. z Wrocławia

W środę, 6 maja br., wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek podpisała umowę na realizację zadania pn. „Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego wraz
z zagospodarowaniem terenu przy
ulicy Orlika w miejscowości Baranów”. Zajmować się tym będzie Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu.

Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się świadczenie usług
realizowanych poprzez zespół specjalistów, który odpowiada za kompleksową i terminową realizację umowy o
roboty budowlane w ramach obowiązujących przepisów prawa i zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.
Planowany termin świadczenia
usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: od dnia
podpisania umowy do 31 marca 2022 r.
UG Baranów

Podpisanie umowy z firmą „InterMAX” J. Wojtasik i Wspólnicy Sp. J. z Przygodzic na „Przebudowę budynku Szkoły
Podstawowej w miejscowości Mroczeń wpisanym do rejestru zabytków (były Pałac Wężyków)”

Zabytkowy pałac
doczeka się remontu

Wójt B. Lewandowska-Siwek i
przedstawiciel firmy „InterMAX”
podczas podpisania umowy

15 kwietnia br. wójt gminy Baranów Bogumia Lewandowska-Siwek
podpisała umowę z firmą „InterMAX” J. Wojtasik i Wspólnicy Sp. J.
z Przygodzic na „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Mroczeń wpisanym do rejestru
zabytków (były Pałac Wężyków)”.
Zakres prac przewidzianych do
wykonania na obiekcie obejmuje
m.in: remont i przebudowę pomieszczeń piwnic, adaptację istniejących
pomieszczeń kotłowni na szatnię
uczniów, budowę kotłowni opalanej paliwem gazowym, wykonanie
schodów wyjściowych na zewnątrz
budynku, przebudowę schodów wejścia głównego do budynku, remont

pomieszczeń bloku żywieniowego,
przebudowę sanitariatów na parterze i na I piętrze budynku, wykonanie chodnika w otoczeniu budynku
i miejsca postojowego dla samochodów osobowych, wykonanie koryta
do odprowadzenia wody z terenu po
stronie wschodniej i południowej budynku oraz malowanie pomieszczeń
parteru i I piętra.
Wykonawca zobowiązuje się
wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z
wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Prace potrwają do listopada
br., a ich wartość wynosi 3,8 milionów złotych brutto.
UG Baranów
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piłka
nożna
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/ straż
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Piłka nożna >>> Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że zgodnie z decyzjami prezesów wojewódzkich związków piłki nożnej wszystkie rozgrywki seniorskie w czwartych
ligach i klasach niższych zostały odwołane, a sezon 2019/2020 jest oficjalnie zakończony.
Na boiska nie wybiegną też zespoły młodzieżowe
Fot- Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

Piłka nożna >>> Władze Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej udzielają amnestii zawodnikom, których czekało
odbycie kary dyscyplinarnej. Do nowego sezonu wszyscy
zainteresowani przystąpią więc z czystą kartą

WZPN umarza
kary dyscyplinarne
W związku z wcześniejszym zakończeniem rozgrywek w sezonie
2019/2020, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł
Wojtala, podjął decyzję o umorzeniu kar dyscyplinarnych określonych liczbą meczów. Umorzenie kar dotyczy zawodników którzy
otrzymali zarówno czerwone kartki, jak i tych z nadmierną ilością
żółtych napomnień.

Amnestia obejmuje zawodników,
którzy mieli do odbycia karę dyscyplinarną wskutek otrzymania samoistnej czerwonej kartki. Dzięki decyzji nie będą musieli czekać na powrót
na boiska dłużej niż inni i mają możliwość występu w pierwszej kolejce
sezonu 2020/2021. Umorzenie kar dotyczy również graczy napomnianych
nadmierną liczbą żółtych kartek. W
ich przypadku, zgodnie z zapisem
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,

w normalnej sytuacji pauza z wcześniejszego sezonu jest zamieniana na
opłatę w wysokości kolejnej opłaty za
żółte kartki. Dzięki amnestii kluby
nie będą musiały ponosić tych dodatkowych kosztów zamiennych. Co
istotne, ważność zachowują czasowe
kary dyskwalifikacji wymierzone w
miesiącach i latach, o ile nie dobiegną
końca przed rozpoczęciem sezonu
2020/2021.
BAS

Piłka nożna >>> Obiekty, które w ostatnim procesie licencyjnym bez uwag przeszły weryfikację, zostały automatycznie dopuszczone do użytkowania także w następnym sezonie

Ważność weryfikacji boisk
wydłużona o sezon
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zdecydował, że obiekty, które bez uwag przeszły ostatnią weryfikację związaną z procesem
licencyjnym, zostaną automatycznie dopuszczone do użytkowania do końca sezonu 2020/2021.

Weryfikacja boiska jest niezwykle istotnym działaniem w trakcie
procesu licencyjnego. W jej trakcie
następuje sprawdzenie danych dotyczących obiektu, wpisanych przez
kluby do załącznika infrastrukturalnego, ze stanem faktycznym.
Dzięki temu można mieć pewność,
że na danym boisku wszelkie wymiary boiska czy bramek są zgodne
z przepisami, jak również że oprócz
placu gry zapewniona jest niezbędna
infrastruktura szatniowo-sanitarna.
Wobec sytuacji związanej z epidemią
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
zdecydował, że dokonywanie weryfikacji przed sezonem 2020/2021
zostanie ograniczone. Obiekty, które pomyślnie przeszły procedurę w
trakcie ostatniego procesu licencyjnego, nie będą ponownie sprawdzane
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i zostaną automatycznie dopuszczone
do rozgrywania meczów mistrzowskich na kolejny sezon. Prolongata
zgody nie będzie dotyczyła boisk,
gdzie stwierdzono uchybienia i klubów, których licencje zostały objęte
nadzorem infrastrukturalnym. W
tych przypadkach niezbędne będzie
ponowne przejście procedury. Zgodnie z zasadami w ustalonym terminie klub będzie musiał przygotować
boisko do warunków meczowych.
Weryfikacja wiąże się z kosztami
wyłącznie dla klubów występujących
w czwartej lidze i wyższych. Jej koszt
jest jednak symboliczny – 50 złotych
+ koszty dojazdu. W przypadku klubów klas niższych wszystkie koszty
ponosi Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej.		
BAS

Koniec sezonu dla niższych lig
i klas młodzieżowych
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.

Awanse są, spadków
nie będzie

Czwartkowa decyzja o zakończeniu
rozgrywek wzbudziła wiele kontrowersji.
Wciąż jest mnóstwo niejasności i pytań
bez odpowiedzi. Władze wojewódzkich
związków muszą jak najszybciej znaleźć pomysły na rozwiązanie sytuacji
budzących wątpliwości i kontrowersje.
Przypomnijmy, że zdecydowano o uznaniu awansów, ale w tym roku nie będzie
spadków. To sprawiło, że w różnych ligach
nie brakuje poszkodowanych, ale też...
nietypowych szczęściarzy. Sytuacja wydaje się jasna, ale tylko na początku. Kiedy
przyjrzymy się tabelom w różnych ligach
pojawia się mnóstwo znaków zapytania.
Nie brakuje też zespołów, które utrzymały
się... przegrywając wszystkie dotychczasowe spotkania. Do takich należy występujący w grupie trzeciej Klasy Okręgowej
Orlik Miłosław. Przez całą jesień drużyna nie zdobyła nawet punktu, a mimo to
udało jej się utrzymać w lidze. Taka sama
sytuacja ma miejsce również w grupie
piątej. TS Gminy Kamieniec również nie
zgromadził chociażby jednego punktu, ale
i tak zdołał się utrzymać. Niewiele więcej,
bo pięć i dziewięć punktów, wystarczy do
utrzymania między innymi Lilii Mikstat i
Klubowi Sportowemu Hanulin w Klasie
A. O awans nie musi też drżeć Strażak
Słupia, który zdobył jesienią tuzin punktów i jak się okazało wystarczyło to do
zapewnienia sobie utrzymania. To tylko
część takich przypadków w całym kraju.

Jakie rozstrzygnięcia
dla regionu?

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej,
zgodnie z przyjętymi przez prezesów
ZPN-ów ustaleniami, podjął decyzję o
zakończeniu wszystkich rozgrywek ligowych we wszystkich kategoriach wiekowych. Zachowane zostały określone
regulaminem rozgrywek zasady bezpośrednich awansów i zrezygnowano z
przeprowadzenia spadków. Jednocześnie
w odniesieniu do lig seniorskich przyjęto
dodatkowe rozwiązania. Między innymi
zrezygnowano z rozgrywania spotkań
barażowych o prawo do gry w czwartej
lidze. Zespoły, które zajęły drugie miejsca
w swoich grupach piątej ligi, zostały automatycznie uprawnione do gry w czwartej
lidze w sezonie 2020/2021. Zatem z rozgrywek grupy trzeciej piątej ligi awans na
zaplecze trzeciej ligi uzyskały Odolanovia
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Odolanów i Wilki Wilczyn. Sześciu punktów do awansu zabrakło Orłowi Mroczeń,
który po ostatniej ligowej kolejce plasował
się na trzecim miejscu i na tej pozycji zakończył też oficjalnie sezon 2019/2020.
Podczas spotkania prezesów zrezygnowano też ze spotkań barażowych o prawo do
gry w piątek lidze. Także w tym przypadku zespoły, które zajęły drugiej miejsca w
swoich grupach klasy okręgowej uzyskały
awans do piątej ligi. Na przedwczesnym
zakończeniu sezonu skorzystały między
innymi Victoria Skarszew oraz GKS
Rychtal. Drużyna z Rychtala z dorobkiem 32. punktów zajęła drugie miejsce
w rozgrywkach grupy pierwszej Klasy
Okręgowej. Tyle samo punktów zgromadziła trzecia w stawce Olimpia Brzeziny,
ale w bezpośrednim meczu zdecydowanie
lepszy był GKS Rychtal, który jeszcze
pod koniec sierpnia rozbił Olimpię 4:1.
Drużyna z Rychtala legitymuje się też lepszym bilansem bramkowym. Najwięcej
kontrowersji wywołuje sytuacja w grupie szóstej Klasy Okręgowej. W regionie
czarnkowsko-trzcianeckim sytuacja jest o
tyle ciekawa, że drugi w tabeli po rundzie
jesiennej Orkan Śmiłowo ma tyle samo
punktów (33), co trzecia Noteć Rosko i
czwarta Korona Stróżewo. W związku z
tym decyzję, kto oprócz Polonii Chodzież
awansuje do piątej ligi podejmie WZPN w
najbliższych dniach. Związek będzie analizował małą tabelę między tymi drużynami. Na chwilę obecną z tej tabeli wynika,
że najlepszy bilans ma Orkan Śmiłowo.
Podobna sytuacja ma miejsce w rozgrywkach grupy czwartej Klasy A. Awans do
klasy okręgowej mają już w kieszeni gracze Zawiszy Łęka Opatowska, którzy nie
muszą oglądać się ani na rywali, ani na
związkowe regulaminy. Niewyjaśniona
pozostaje kwestia LZS Czajków i Sokoła
Bralin, które zgromadziły po 28 punktów.
Po ostatniej ligowej kolejce drugie miejsce
zajmuje LZS Czajków, który w bezpośrednim meczu pokonał bralinian 3:2. Sokół
legitymuje się jednak lepszym bilansem
bramkowym. Zaistniała sytuacja budzi
sporo wątpliwości, a ostateczną decyzję
władze Wielkopolskiego Związku mają
podjąć w ciągu najbliższych dni.

Łagodniejsze konsekwencje

W najbliższym czasie władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej łagodniej
będą traktować kluby, które z przyczyn
ekonomicznych będą borykały się z pro-

blemami natury sportowo-organizacyjnej.
Wiadomo, że drużyny, które wycofały się
z rozgrywek w trakcie sezonu 2019/2020
mogą przystąpić do sezonu 2020/2021 w
rozgrywkach o jeden poziom niższych
(wcześniej były degradowane o dwa poziomy). Związek umożliwi także dobrowolne wystąpienie zespołów w sezonie
2020/2021 w rozgrywkach niższej klasy
niż ta, w której występowały w sezonie
2019/2020. Ostateczny kształt lig i system
rozgrywek na poszczególnych szczeblach
w następnym sezonie zostanie podany po
zakończeniu procesu licencyjnego i przesłaniu przez kluby zgłoszeń do rozgrywek.
Inauguracja sezonu ligowego 2020/2021
planowana jest na pierwszą połowę sierpnia. Termin ten dotyczy wszystkich szczebli rozgrywek seniorskich, o ile pozwoli
na to sytuacja epidemiczna w kraju.

Związek odda pieniądze

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, wraz z zakończeniem sezonu
rozliczone zostaną opłaty ryczałtowe
za obsługę sędziowską, na poczet kar z
tytułu nadmiernej liczby żółtych kartek
oraz za dokonane przed rundą wiosenną
transfery czasowe. Wszystkie kluby w
ciągu kilkunastu dni otrzymają stosowne
noty korygujące, zgodne z faktycznym
stanem poniesionych kosztów. Forma
rozliczenia będzie ustalana z poszczególnych podmiotami indywidualnie. Kluby
mają możliwość na podstawie pisemnego
wniosku otrzymania zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych. Także
z uwagi na zatwierdzenie ostatecznych
wyników sezonu 2019/2020, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wprowadził
zmianę w procesie licencyjnym. Zespoły, które wywalczyły awans muszą złożyć wniosek o licencję dla danej klasy
rozgrywkowej, w której będzie występował w sezonie 2020/2021. Jednocześnie
należy przy tym pamiętać o zachowaniu obowiązujących na poszczególnych
szczeblach terminach składania dokumentacji (15 maja dla klubów czwartej
ligi, piątej ligi i klasy okręgowej, 30 maja
dla pozostałych klas rozgrywkowych).
Komisja do spraw Licencji Klubowych
zapowiedziała zwrócenie w tym roku
szczególnej uwagi i skrupulatną analizę
złożonych aplikacji zwłaszcza w zakresie spełniania wszystkich kryteriów infrastrukturalnych.		
BAS

Sport

piłka
nożna
wiadomości

Z kart historii / Orzeł Mroczeń – Olimpia Koło – 1:1
W środę, 12 czerwca 2013 roku, Mroczeń był najszczęśliwszą miejscowością w powiecie kępińskim. Piłkarze Orła otrzymali bowiem po raz pierwszy w
prawie 70-letniej historii klubu szansę posmakowania gry w czwartej lidze. Drużyna z Mroczenia świętowanie mogła rozpocząć kolejkę przed zakończeniem sezonu. W przedostatniej kolejce druga w tabeli Kaliskiej Klasy Okręgowej Pogoń Nowe Skalmierzyce przegrała ze Stalą Pleszew 0:2, a taki rezultat
oznaczał, że w ostatniej kolejce już nikt nie dogoni lidera z Mroczenia. Wiadomość o uzyskaniu awansu do czwartej ligi jeszcze przed ostatnim meczem
sezonu ze Stalą Pleszew podziałała rozprężająco na drużynę Mariusza Posadzego. Świeżo upieczony czwartoligowiec pożegnał się z klasą okręgową
porażką 0:1, która jednak nie mogła w żaden sposób popsuć świętowania z okazji awansu, o którym mroczenianie marzyli od kilku lat.

Historyczny punkt Orła w premierowym meczu

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. W czerwcu 2013 roku w Mroczeniu
trysnęły szampany, bowiem Orzeł po raz pierwszy w blisko 70-letniej wówczas historii klubu wywalczył upragniony awans do czwartej ligi. W historię napisaną przez
klub z Mroczenia niektórym trudno było uwierzyć, ale awans Orła był czymś, o czym mówiło się w południowej części naszego województwa. Jeszcze kilka sezonów
wcześniej o czwartej lidze w Mroczeniu najpierw tylko szeptano, potem mówiono coraz głośniej. Poszła też fama, że Orzeł tak naprawdę awansu nie chce, że właścicielom
i działaczom się to nie kalkuluje, że organizacyjnie nie dadzą rady i że Mroczeń woli zostać w niższej lidze. 11 sierpnia 2013 roku gracze Orła w swoim premierowym
występie w czwartej lidze zmierzyli się z Olimpią Koło i wówczas okazało się, że wszystkie te spekulacje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Awans drużyny Mariusza Posadzego oznaczał także, że w sezonie 2013/2014 w czwartej lidze mieliśmy zobaczyć w końcu przedstawiciela powiatu kępińskiego. Po raz ostatni na tym szczeblu
rozgrywkowym występował LKS Jankowy, a było to w sezonie 2008/2009.
Wygrali walkę o IV ligę
Niedziela, 11 sierpnia 2013 roku,
godzina 16:00 – historyczna chwila
dla Mroczenia zbliżała się coraz
większymi krokami. Zespół Orła
w premierowym starciu w czwartej
lidze podejmował Olimpię Koło.
Miał to być wyjątkowy debiut klubu
z Mroczenia na tym szczeblu. Aby
chwila rzeczywiście była historyczna, działacze Orła stoczyli zażarty
bój z czasem. Aby zdobyć licencję
na grę w czwartej lidze w Mroczeniu, Orzeł musiał dokonać gruntownych zmian na swoim obiekcie. Pod
koniec czerwca na stadionie w Mroczeniu gościła Komisja Licencyjna

z Mroczenia musieli też wydzielić
specjalne przejście, tak, aby wejście
i zejście sędziów oraz zawodników z
boiska do szatni było zabezpieczone
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tych osób przed ewentualną
agresją widowni. Wytyczne komisji
dotyczyły również pomieszczeń sanitarnym dla zawodników oraz trybun, które musiały zostać wyposażone w minimum 300 plastikowych
siedzisk. Dodatkowo na trybunach
musiał zostać wyznaczony sektor
dla kibiców gości. Powiększono
też wiaty dla zawodników rezerwowych. Działaczom z Mroczenia
udało się ostatecznie udźwignąć cię-

W premierowym starciu sezonu 2013/2014 Orzeł Mroczeń zremisował z Olimpią Koło
1:1. Było to pierwszy mecz, a zarazem pierwszy punkt klubu z Mroczenia w rozgrywkach
czwartej ligi. Premierową bramkę dla mroczenian zdobył natomiast Marcin Górecki (FOT:
Daria Wierzba)

Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej, która przedstawiła wymogi, jakie Orzeł musi spełnić aby na
swoim boisku rozgrywać mecze
czwartej ligi. Komisja oglądała stadion i jego okolice. Wówczas obiekt
w Mroczeniu nie spełniał wszystkich wymogów licencyjnych niezbędnych do gry w czwartej lidze.
Jednak przedstawione przez zarząd
Orła plany modernizacji obiektu,
pozwoliły na otrzymanie warunkowego pozwolenia na grę w czwartej
lidze. Mistrz Kaliskiej Klasy Okręgowej otrzymał od Komisji do spraw
Licencji Klubowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej licencję na
grę w czwartej lidze, choć została
ona objęta nadzorem infrastrukturalnym. W praktyce oznaczało to, że
obiekt w Mroczeniu musiał przejść
małą modernizację. Lista prac na
stadionie w Mroczeniu nie była jednak długa. Na stadionie wydzielono
między innymi osobne ciągi pieszych oraz bramy wejściowe dla kibiców gospodarzy i gości. Działacze

żar czasu i po spełnieniu wszystkich
warunków w Mroczeniu zaczęto odliczać czas do historycznego meczu
z Olimpią Koło.
Punkt uratowany rzutem
na taśmę
W historycznym debiucie Orła
Mroczeń trener gospodarzy Mariusz Posadzy posłał do boju nieco
przemeblowany skład, w porównaniu do tego, który wywalczył
awans do czwartej ligi. Mroczenianie pokazali charakter. Po ciosie z
67. minuty podnieśli się i wywalczyli remis. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem kibiców,
którzy na brak wrażeń narzekać
nie mogli. Tak jak można było się
spodziewać, historyczny pojedynek
mroczenian w czwartej lidze oglądała maksymalna liczba kibiców.
Trybuna stadionu w Mroczeniu
spełniła wymogi licencyjne, dlatego podczas inauguracyjnej kolejki
zasiadł na niej komplet publiczności. No i fani futbolu narzekać nie
mogli. W rywalizacji Orła z mającą

duże aspiracje Olimpią Koło emocji
było wiele. Podopieczni Mariusza
Posadzego powoli wchodzili w historyczny mecz. W pierwszej połowie mroczenianie oddali pole gry
przeciwnikowi. Olimpia posiadała
optyczną przewagę, ale niewiele
z niej wynikało. Wraz z upływem
czasu kibice oglądali na boisku zupełnie inny zespół Orła. Mroczenianie opanowali emocje i nerwy.
Do przerwy gospodarze mieli trzy
dogodne okazje. Dwukrotnie strzałem głową bramkarza przyjezdnych
próbował zaskoczyć Marcin Górecki. Bliski zdobycia bramki był
także Leszek Nowak, który indywidualną akcję wykończył silnym
uderzeniem, jednak dobrze ustawiony golkiper drużyny z Koła wyszedł
obronną ręką z tej sytuacji. W ostatnich minutach pierwszej połowy grę
prowadziła drużyna z Koła, jednak
nie zagroziła poważniej bramce
strzeżonej przez Piotra Szyca. Po
zmianie stron pierwszą groźną akcję
przeprowadzili gospodarze. Marcin
Górecki otrzymał prostopadłe podanie, ale asystent sędziego dopatrzył
się pozycji spalonej snajpera mroczenian. Z biegiem czasu Olimpia
zaczęła odzyskiwać inicjatywę.
Goście z Koła lepiej operowali piłką i dokładniej konstruowali akcje.
W 67. minucie trybuny stadionu
w Mroczeniu przycichły, po tym
jak Damian Kotkowski przyłapał
na błędzie obrońców Orła i pewnym uderzeniem umieścił piłkę w
bramce. Strata bramki nie załamała
miejscowych. Co więcej, podziałała
na nich mobilizująco. W kolejnych
fragmentach mroczenianie złapali
wiatr w żagle i grali jeszcze lepiej,
przejmując inicjatywę na boisku.
Walczący ambitnie gospodarze zdołali doprowadzić do wyrównania.
W 85. minucie Dariusz Luźniak
obsłużył długim podaniem Marcina Góreckiego, a ten w dość trudnej sytuacji pokonał bezradnego
golkipera kolskiego zespołu. Dwie
minuty później gospodarze przeżyli
chwile grozy, po tym jak wprowadzony na boisko Łukasz Dziergwa
sprokurował rzut karny. Wyśnionej
wręcz okazji do strzelenia zwycięskiej bramki nie wykorzystał jednak
Kamil Jaroszewski. W końcówce
podopieczni Mariusza Posadzego
atakowali, mając wielką ochotę na
zdobycie zwycięskiej bramki. Emo-

1. kolejka GRUPY POŁUDNIOWEJ
iv LIGI 2013/2014
Niedziela, 11 sierpnia 2013 roku
Mroczeń / Stadion Orła
LZS Orzeł Mroczeń – MKS Olimpia Koło – 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Damian Kotkowski - 67’, 1:1 Marcin Górecki - 85’.
Orzeł: Piotr Szyc – Krzysztof Ćwikła (Maciej Sipurzyński - 73’),
Patryk Lorek, Bartłomiej Biniek, Bartosz Moś, Dariusz Luźniak,
Leszek Nowak, Marcin Grądow y (Łukasz Dziergwa - 65’), Rafał
Janicki, Karol Gąszczak, Marcin Górecki.
Trener: Mariusz Posadzy.
Olimpia: Konrad Winiarski – Mateusz Trzmielewski, Piotr Krzyżan
owski,
Artur Brzuśkiewicz, Filip Szymański, Michał Rutkowski, Kamil Jaroszew
ski,
Ariel Szczesiak, Piotr Marańda, Damian Kotkowski, Adrian Fret.
Trener: Tomasz Mikusik.
Sędziowali: Michał Krystkowiak (OZPN Leszno) oraz Witold
Piotrowski (OZPN Leszno) i Mariusz Konieczny (OZPN Leszno).

cje były więc ogromne. Niestety,
mroczenianie bramki na wagę kompletu punktów nie zdobyli. Na inaugurację padł więc remis 1:1, który,
biorąc pod uwagę okoliczności, z
pewnością ucieszył debiutantów z
Mroczenia. Był to bowiem pierwszy
mecz, a zarazem pierwszy punkt
klubu z Mroczenia na zapleczu trzeciej ligi.
Wysoka porażka na
zakończenie udanego sezonu
Piłkarze Orła historyczny sezon
w czwartej lidze zakończyli z czterdziestoma pięcioma punktami na
koncie. W ostatnim meczu sezonu
drużyna Mariusza Posadzego przegrała w Pępowie z tamtejszą Dąbroczanką aż 2:6. Dla debiutującego na
tym szczeblu rozgrywkowym zespołu z Mroczenia była to najwyższa
porażka w sezonie. Mecz nie miał w
zasadzie większej stawki, bo gospodarze już przed tym starciem stracili
jakiekolwiek szanse na awans do
trzeciej ligi, a goście z Mroczenia
od jakiegoś czasu mieli zapewnione
utrzymanie. Beniaminek z Mrocze-

nia toczył co prawda korespondencyjny pojedynek z KKS-em Kalisz o
szóste miejsce w tabeli i prawo nazwania się najlepszą drużyną okręgu kaliskiego w czwartoligowych
rozgrywkach. By tak się stało mroczenianie musieli wygrać swój pojedynek w Pępowie, lub w przypadku
porażki liczyć na potknięcie KKS-u
Kalisz, którego czekała teoretycznie
łatwa przeprawa z Piastem Kobylin.
Ostatecznie żaden z tych warunków
nie został spełniony i drużyna z Mroczenia zakończyła historyczny sezon
na czwartoligowych boiskach na
siódmym miejscu. W historycznym
sezonie drużyna z Mroczenia zdobyła czterdzieści cztery bramki, tracąc
przy tym pięćdziesiąt cztery. Na ten
dorobek złożyły się między innymi
dwadzieścia trzy trafienia Marcina
Góreckiego. Napastnik mroczenian
do samego końca toczył pojedynek z
Maciejem Lisieckim o koronę króla
strzelców. Najskuteczniejszym graczem ligi został ostatecznie snajper
Victorii Września
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Mariusz Posadzy (Trener Orła Mroczeń)
Jestem zdania, że mecze przed własną publicznością trzeba zawsze
wygrywać. A dzisiaj mieliśmy sytuację ku temu, żeby ten komplet punktów
pozostał w Mroczeniu. Wiadomo, że przeciwnik troszeczkę lepiej grał piłką, a
my przynajmniej na początku troszeczkę się przestraszyliśmy i chyba ze zbyt
dużym respektem podeszliśmy do rywala. W drugiej połowie mieliśmy przewagę
w sytuacjach bramkowych i szkoda, że nie potrafiliśmy ich zamienić na zdobycz
bramkową.
Tomasz Mikusik (Trener Olimpii Koło)
Uważam, że patrząc na to, co wydarzyło się w trakcie spotkania, ten remis
jest dla nas jak porażka. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć po takim meczu. Nie
ma dla nas żadnego usprawiedliwienia. Już w pierwszej połowie nie potrafiliśmy
wykorzystać faktu, że lepiej graliśmy piłką, a przeciwnik był nieco przestraszony.
Piłki meczowej nie wykorzystaliśmy jednak w ostatnich minutach. Zmarnowany
rzut karny pozbawił nas dzisiaj kompletu punktów, który byłby dla nas mocnym
wejściem w sezon.
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GMINA
echo rychtala
maj 2020, nr 15 (929)

mi, natomiast uczniom klas IV-VIII
zapewniono możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w
Rychtalu. - Wystąpiliśmy o opinię do

Buczku zwrócili się z prośbą o pomoc w utworzeniu Szkoły Stowarzyszeniowej. - Nieprawdą jest informacja, że wójt i Rada nie zezwolili na

Dalsze decyzje Gminy Rychtal w sprawie przekształcania szkół podstawowych w Drożkach i Wielkim Buczku w placówki o strukturze klas I-III

Szkoła w Drożkach pozostanie 8-klasowa

Podobnie jak w całym kraju, tak
i w gminach powiatu kępińskiego,
wszczęto procedury likwidacji lub
przekształcania szkół podstawowych.
Samorządowcy od dawna alarmują,
że subwencja oświatowa jest niewy-

Wójt A. Staszczyk mówi o szkołach
w Drożkach i Wielkim Buczku

starczająca. Dokładają do utrzymania
szkół i coraz więcej kosztują ich również pensje nauczycieli. Z sytuacją
taką boryka się m.in. Gmina Rychtal,

która ma na celu dostosowanie sieci
szkół prowadzonych przez samorząd
do realnych potrzeb wynikających
z zachodzących zmian demograficznych oraz związanej z tym konieczności racjonalizacji wydatków
budżetowych ponoszonych na
realizację zadań oświatowych.
- Pragnę zauważyć, że struktura gminy oraz rozmieszczenie
mieszkańców wskazuje jednoznacznie na potrzebę organizacji szkół w taki sposób, aby
jedna szkoła o strukturze klas
I-VIII znajdowała się w Rychtalu, natomiast w Drożkach i
Wielkim Buczku, w trosce o
najmłodszych, pozostały szkoły z klasami I-III i oddziałami
przedszkolnymi – stwierdził
wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk.
Rozpoczynając proces reorganizacji oświaty w gminie
Rychtal, w listopadzie 2019 r. Rada
Gminy podjęła uchwały o zamiarze
likwidacji szkół podstawowych w
Drożkach i Wielkim Buczku. Organ

po podjęciu tej uchwały miał zamiar
utworzyć w to miejsce filie Szkoły
Podstawowej w Rychtalu z klasami
I-III i oddziałami przedszkolnymi.
Propozycja ta jednak nie spotkała
się z aprobatą rodziców, nauczycieli i
mieszkańców.
Po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych oraz spotkań z nauczycielami, rodzicami, uczniami i mieszkańcami społeczności lokalnej, wójt
zaproponował wygaszanie szkoły za
zgodą rodziców poprzez dobrowolne
przeniesienie uczniów klas IV-VI do
Szkoły Podstawowej w Rychtalu, co
dałoby możliwość ukończenia szkoły w dotychczasowych warunkach
przez uczniów klas VII i VIII. Inną
z propozycji była także pomoc w
utworzeniu szkoły stowarzyszeniowej, co także nie zostało wówczas
pozytywnie zaakceptowane przez
rodziców. W związku z tym uznano,
że rozwiązaniem kompromisowym
będzie pozostawienie szkół podstawowych w Drożkach i Wielkim
Buczku o strukturze organizacyjnej
klas I-III z oddziałami przedszkolny-

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2020, nr 20 (1246)
Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w gminie Bralin

Wielkie święto bibliotekarzy

8 maja br. w całej Polsce obchodzono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, obchody tego święta wyglądały inaczej niż każdego roku.
Pomimo trudności związanych
z pandemią wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś oraz sekretarz gminy Ewelina Pieles złożyli najserdeczniejsze
życzenia – wytrwałości w dziele
szerzenia czytelnictwa, energii do
wypracowania w młodym pokoleniu
nawyku obcowania z książką oraz
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym – na ręce dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie Ewy Jędrysiak. Włodarz gminy
w imieniu wszystkich mieszkańców
podziękował za pracę wszystkim pracownikom bibliotek znajdujących się
na terenie gminy Bralin.

W tym trudnym czasie odkrywamy na nowo magię książek. Wielu z
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Pożar w budynku wielorodzinnym w Skoroszowie

Zapaliła się tkanina
pozostawiona przy piecu
ugaszony przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Po przeprowadzeniu dokładnego
rozpoznania nie stwierdzono osób
wymagających pomocy medycznej.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu oraz sprawdzeniu mieszkania przyrządami detekcyjnymi pod
kątem występowania podwyższonej
temperatury oraz tlenku węgla. Nie
stwierdzono zagrożenia – mówi oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

nas zaszczepili, zbiera owoce w tym
wymagającym od nas pozostania w
domach okresie.
KW

Dwaj mężczyźni z Bralina zostali osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, usłyszeli już odpowiednie zarzuty

Bralin stopniowo gazyfikowany
Bralin: realizacja w 2020 roku – ulice:
Lipowa (około 200 m), Krótka (około
55 m), Kościelna (około 150 m), Namysłowska (około 75 m), Nowa (około 530 m), Pólkowska (około 525 m),
Wiosenna (około 350 m) oraz droga
PE90 (około 900 m); planowane w
2020 roku – budowa około 2,8 km sieci gazowej (główny gazociąg od stacji
I stopnia) – w najbliższym czasie będzie ogłaszane postępowanie przetargowe; planowane w 2021 roku – budowa pozostałej części zadania.
Jednocześnie
poinformowano, iż Polska Spółka Gazownictwa

utworzenie Szkoły Stowarzyszeniowej. Obecnie terminy nie pozwalają na utworzenie takiej szkoły od 1
września br. Jeżeli nadal będzie taka
wola rodziców, to deklarujemy pomoc w utworzeniu i funkcjonowaniu
szkoły stowarzyszeniowej od 1 września 2021 r. – dodał włodarz gminy.
Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Rychtal zdecydowano o przekształceniu szkoły w Wielkim Buczku, która od 1 września br. będzie
funkcjonować w systemie klas I-III.
Szkoła w Drożkach, przynajmniej na
razie, pozostanie w systemie 8-klasowym. 		
Oprac. KR

6 maja br., o godzinie 14.57, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze mieszkania w
budynku wielorodzinnym w miejscowości Skoroszów. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
JRG Namysłów i OSP Rychtal.
Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że spaleniu
uległa tkanina pozostawiona w pobliżu pieca gazowego. - Pożar został

Gazyfikacja Bralina podzielona na etapy przez Polską Spółkę Gazownictwa

W związku z realizacją programu
dofinansowania wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła
ekologiczne i wieloma pytaniami ze
strony mieszkańców dotyczącymi
gazyfikacji Bralina, wójt gminy Bralin Piotr Hołoś zwrócił się o zajęcie
oficjalnego stanowiska przez Polską
Spółkę Gazownictwa w sprawie harmonogramu prac związanych z inwestycją.
W odpowiedzi na pismo wójta
Polska Spółka Gazownictwa przedstawiła następujące etapy budowy sieci
gazowniczej na terenie miejscowości

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Otrzymaliśmy pozytywną opinię
na przekształcenie szkoły w Wielkim Buczku, natomiast negatywną
dotyczącą Szkoły Podstawowej w
Drożkach. Nie zgadzam się z opinią
dotyczącą szkoły w Drożkach. Moim
celem było równe potraktowanie
bardzo zbliżonych środowisk i dlatego złożyłem zażalenie na tę decyzję
do Ministra Edukacji Narodowej –
powiedział wójt.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rodzice uczniów uczęszczających
do Szkoły Podstawowej w Wielkim

pracy włożonej przez bibliotekarzy i
bibliotekarki. Pasja, którą w wielu z

Władze gminy złożyły życzenia dyrektor
Biblioteki Publicznej w Bralinie E. Jędrysiak

nas sięga do pozycji, które czytało
wiele lat temu, bądź w końcu znajduje
czas na lektury od dawna zaplanowane. Tego wszystkiego nie byłoby bez

Szkoła w Wielkim Buczku od 1 września br.
będzie funkcjonować w systemie klas I-III

częściowo zrealizowała już budowę
gazociągów średniego ciśnienia na
terenie gminy Bralin w obszarze
ulic: Polna PE63 (208,2 m), Kacza
PE63 (247,7 m), Ćwiejkowskiego
(256,05 m), Strażacka (339,2 m)
oraz w miejscowości Chojęcin-Szum: PE63 (370,75 m).
- Mam nadzieję nadzieję na jak
najszybszą realizację tej inwestycji,
która w znaczący sposób przyczyni
się do poprawy jakości powietrza w
miejscowości Bralin w okresie jesienno-zimowym – podkreśla wójt
gminy Bralin. 		
KW
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Wybili szyby w domu i samochodzie
5 maja br., po godzinie 22.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
uszkodzeniu mienia na posesji w Bralinie. Zniszczeniu uległy dwie szyby
w domu jednorodzinnym oraz tylna
szyba w samochodzie osobowym
marki Skoda, zaparkowanym przed
posesją zgłaszającego.
Przybyli na miejsce zdarzenia
policjanci Posterunku Policji w Bralinie bardzo szybko ustalili sprawców tego procederu. - W bardzo
szybkim czasie nasi funkcjonariusze
zatrzymali dwóch mężczyzn. Byli to
23- oraz 27-letni mężczyźni, mieszkańcy Bralina. Jak się okazało w
toku dalszych czynności służbowych

podjętych przez policjantów, 23-latek posiadał przy sobie dwa woreczki foliowe z zapięciem strunowym
z zawartością białego proszku oraz
zawiniątko foliowe z zawartością
trzech zielonych tabletek niewiadomego pochodzenia. Mężczyzna
był trzeźwy. Natomiast 27-latek był
nietrzeźwy – wynik badania wskazał
ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu – relacjonuje
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Mężczyźni zostali osadzeni w
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, usłyszeli już w tej sprawie
odpowiednie zarzuty. Postępowanie
prowadzi KPP Kępno. Oprac. KR
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gmina
W gminie Łęka Opatowska szyją maseczki

wieści znad pomianki
maj 2020, nr 17 (970)

Szyją maseczki

W rygorze epidemiologicznym otwarte są dwa boiska w gminie Łęka Opatowska

Ograniczone zajęcia sportowe

Zgodnie z informacją Prezesa
Rady Ministrów związanym ze znoszeniem kolejnych obostrzeń w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
koronawirusa COVID-19, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, wójt gminy Adam
Kopis informuje, że nadal zamknięte są boiska sportowe zlokalizowane
na terenie gminy Łęka Opatowska.
- Jednak od 6 maja 2020 r. zostały

otwarte wyłącznie: boisko „Orlik
2012” w Siemianicach oraz boisko
wielofunkcyjne z zachowaniem
ograniczeń epidemiologicznych –
zaznacza wójt. Wstęp na boisko podlega następującym ograniczeniom:
możliwość
wejścia na
obiekt tylko
przez wcześniejszą
rezerwację:
konieczność osobiDawnych wspomnień czar na
stego zgłaboisku w Siemianicach
szania się
do opiekunów obiektu, ograniczona liczba osób
korzystająca z boiska: maksymalnie 6
osób oraz 1 trener, ograniczona liczba
osób korzystająca z kortu tenisowego:
maksymalnie 4 osoby oraz 1 trener,
zachowanie dystansu społecznego,
zasłanianie twarzy do momentu dotarcia na dany obiekt sportowy i po

jego opuszczeniu, przestrzeganie poleceń wydawanych przez osoby nadzorujące, obowiązkowej dezynfekcji
rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, zaleca się korzystanie z
osobistego sprzętu treningowego, w
okresie ograniczenia funkcjonowania
wprowadza się zakaz korzystania z
szatni oraz węzła sanitarnego (poza
WC), czas korzystania z boisk wynosi 45 minut i rozpoczyna się o pełnej
godzinie. Po każdej grupie następuje
dezynfekcja urządzeń i instalacji,
dotyczy także piłek. - Proszę o bezwzględne przestrzeganie powyższych
wytycznych – podkreśla A. Kopis.
Boisko „Orlik” w Siemianicach
dostępne jest w następujących dniach:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16:00–21:00. Boisko wielofunkcyjne w Opatowie dostępne jest w
następujących dniach tygodnia: poniedziałek, środa, piątek w godzinach
17:00 – 20:00.
Oprac. m

Od 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek zakrywania
ust i nosa przy pomocy maseczek,
odzieży lub jej części. Maseczki
mogą być specjalistyczne lub przygotowane własnoręcznie. Obowiązek

się pracownicy Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej, pracownicy
Żłobka w Opatowie oraz pracownicy Zespołu Szkół w Siemianicach.
Urząd Gminy zakupił niezbędne
materiały do uszycia maseczek. Jedni kroją materiał, inni szyją, jeszcze

8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Życzenia dla bibliotekarzy od wójta
Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek skierowany był pierwotnie tylko do bibliotekarzy stało się
świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek. Z tej właśnie okazji wójt gminy
Łęka Opatowska Adam Kopis wraz z
sekretarz Urzędu Gminy Małgorzatą
Gąszczak na ręce dyrektor Gminnej

Biblioteki Publicznej w Opatowie Katarzyny Szczepańskiej złożyli podziękowania, życzenia oraz kwiaty.
- Wszystkim bibliotekarzom składamy podziękowania za wytrwałość
w szerzeniu czytelnictwa, za trud i
energię potrzebną do wypracowania
u dzieci i młodzieży nawyku czytania.

Oby praca dawała zadowolenie, a misja upowszechniania czytelnictwa
i kultury przynosiła radość. W tym
wyjątkowym dniu składamy życzenia
wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz wspaniałych osiągnięć w życiu osobistym
- życzył A. Kopis.
Oprac. m

„Przyszłość ziemi zależy od nas”
Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie klas
IV-VIII Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej mogli wziąć udział w szkolnym konkursie
pod hasłem „Przyszłość Ziemi zależy od nas”

Jedna z czterech wyróżnionych prac

Zadaniem konkursowym było obejrzenie zamieszczonych
na platformie Teams czterech grafik przedstawiających symbolicznie problemy, z jakimi boryka się nasza planeta i wymyślenie hasła do każdego obrazka. Uczniowie za pomocą dziennika
elektronicznego mogli przesyłać nauczycielowi biologii swoje
pomysły. W konkursie wzięło udział 9 uczniów: Hubert Lenart, Maja Skąpska, Adam Kupczak, Marcin Mierzchała,
Michalina Dąbek, Liwia Jokiel, Hubert Stryczek, Barbara
Skórecka oraz Jakub Krawczyk.
Wśród nadesłanych zgłoszeń komisja wybrała cztery najlepsze hasła. Uczniowie wyróżnieni to: H. Stryczek – kl. VII,
A. Kupczak – kl. VB, H. Lenart – kl. VA, L. Jokiel – kl. VB.
Gratulujemy osobom wyróżnionym oraz wszystkim
uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, który dla
wszystkich uczestników ufundował upominki.
Oprac. m

Zakończono dwie inwestycje związane z oświetleniem ulicznym

Nowe oświetlenie w Granicach

Pierwsza z nich to budowa linii kablowej wraz z latarniami na
odcinku Granice-Klasak, gdzie zamontowano 9 słupów wraz z linią
energetyczną. Na tę inwestycję przeznaczono 59.040,00 zł.
Drugie zadanie to wykonanie
oświetlenia ścieżki rowerowej na

odcinku Granice-Szalonka, gdzie
zamontowano 29 słupów oświetleniowych, na którą przeznaczono
48.708,00 zł. Inwestycje finansowane
były w całości z budżetu gminy.
- W najbliższym czasie zostaną
zrealizowane dwie kolejne inwestycje oświetleniowe: ul. Zimna z tzw.

łącznikiem w sołectwie Siemianice
oraz ul. Bolesławiecka wzdłuż drogi powiatowej. Całość inwestycji
wyniesie blisko 250 tysięcy złotych
- poinformował Adam Kopis, wójt
gminy Łęka Opatowska.
Oprac. m

Kobiety z zapałem szyją maseczki
dla mieszkańców gminy

zakrywania twarzy dotyczy przebywania poza domem, w przestrzeni
publicznej tj. w sklepach, miejscach
świadczenia usług, zakładach pracy,
urzędach.
W trosce o zdrowie mieszkańców
naszej gminy w urzędzie powstał pomysł uszycia maseczek ochronnych
dla mieszkańców. Do akcji włączyli

inni prasują i pakują maseczki. - Maseczki przekażemy tam, gdzie będą
one potrzebne. Część na pewno zostanie przekazana do oświaty. Cieszę
się bardzo, że w tych trudnych czasach są osoby, które myślą o innych
i chętnie im pomagają – podkreślił
wójt gminy Adam Kopis.
Oprac. m

Dotacja na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dotacja na usuwanie odpadów
Gmina Łęka Opatowska otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotację na usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej. 29 kwietnia
2020 r., wójt gminy Adam Kopis
podpisał stosowną umowę o dofinansowanie. Dzięki wsparciu w formie
dotacji gmina otrzyma 64 700 zł na
przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura
do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag”.
Zgodnie z założeniami programu, NFOŚiGW mógł udzielić dotację

w postaci refundacji nawet do 100%
kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji mogła wynieść
do 500 zł. do tony odebranych z gospodarstwa odpadów. Jest więc już
pewne to, że rolnicy z terenu gminy
będą mogli łatwiej pozbyć się odpadów, które stają się coraz większym
kłopotem w bieżącej działalności rolniczej.
Szczegółowe informacje o terminie i sposobie odbiorów odpadów
zostaną podane po przeprowadzeniu
stosownego zapytania ofertowego i
wyłonieniu wykonawcy zadania.
Oprac. m

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić
nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią dyżur
telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
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Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 68/05/20)
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 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 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2. linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Wynajmę mieszkanie dla dwóch mężczyzn.
Kępno, ul. Osińska 21. Tel. 608 209 680.		
(TK 69/05/20)

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

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)

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

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.

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)

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

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)

rolnicze

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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.
(TK 8/01/20)
Tel. 885 394 472.
Maseczki na zamówienie, różne wzory.
Tel. 513 099 102.
(TK 60/04/20)
praca

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

Firma FPUH Mariusz Musialski zatrudni
pracowników do prac remontowo-wykończeniowych. Tel. 603 516 605.
(TK 70/05/20)

Sprzedam roczną źrebicę zimnokrwistą, spokojna. Tel. 732 437 687.
(TK 67/05/20)
Kupię dobrą ziemię orną.
Tel. 693 447 106.

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

(TK 65/05/20)

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

Do wynajęcia mieszkanie 52 m2 w Kępnie,
Os. Grafitowe. Tel. 691 023 692.
(TK 71/05/20)

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

Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

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

usługi elektryczne i elektromechaniczne

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)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
RÓżne

Telefon: 514 288 733

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

WÓJT GMINY BRALIN

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w miejscowości Bralin przy ul. Wrocławskiej 50
na prowadzenie działalności usługowo - handlowej
I. Zakres przetargu:
Przetarg dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni 22,56 m2 umiejscowionego w budynku gminnym
przy ul. Wrocławskiej 50 w Bralinie.
Kwota wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 293,28 zł netto.
II. Termin oraz miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin.
III. Informacje dodatkowe:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu
i regulaminie przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin.
b) Strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bralin.bip.net.pl zakładka przetargi.
c) Tablice ogłoszeń w sołectwach.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin pokój 15,
nr telefonu 62 / 78 11 230 od pn.–pt. w godz. 7:30–15:30.
WÓJT GMINY BRALIN
/-/ Piotr Hołoś
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prośba
o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU
DOMU DLA RODZINY
SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć
akcję, znajdą informację,
wpisując link:
www.pomagam.pl/basia3

SUKNIE ŚLUBNE

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

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

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

Informujemy, że instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego
– Hufiec Kępno są gotowi, aby nieść pomoc osobom starszym
lub osobom, które z różnych względów nie są w stanie
same wyjść z domu po niezbędne środki.
Pomoc obejmuje zrobienie zakupów spożywczych i leków.
Prosimy dzwonić bezpośrednio do podanych osób:
Karolina Nowak tel. 668 244 572, Roksana Janus tel. 538 109 511
Renata Jerzyk tel. 789 228 334, Jakub Szarowski tel. 791 827 369
Marcin Szajdak tel. 508 693 514

TEL. 723 882 777
do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

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

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice

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

-

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
Za kilka dni mija pierwotnie przyjęty termin
VII Zjazdu absolwentów naszej Alma Mater;
dziś już wiemy, że 30 maja 2020 roku
spotkanie to nie może dojść do skutku. SZKODA.
Nie załamujemy jednak rąk;
przygotowania do kolejnego zlotu byłych uczniów
dalej są prowadzone przez Komitet Organizacyjny
z nadzieją, że wyznaczony nowy termin
29 - 30 maja 2021 roku będzie szczęśliwy
i wolny od wirusa i pandemii.
Absolwenci - czekamy na Wasze zgłoszenia;
nie zmienił się program zjazdu, nie zmienił się
nr konta bankowego, nie zmienił się zapał organizatorów.
Mamy już nowy Sztandar Szkoły,
mam prezenty dla uczestników
i prowadzimy ostatnią korektę książki o szkole.
Pamiętajcie - nasze spotkanie

ODBĘDZIE SIĘ 29 i 30 MAJA 2021 r.

Anna Bednarska – „Między pragnieniami”
Natalię, Ninę i Remigiusza łączy przede wszystkim adres – mieszkanie, do którego wprowadzili
się na pierwszym roku studiów. Siedem lat później, pochłonięci układaniem swoich spraw zawodowych, nadal tkwią pod jednym dachem, niewiele wiedząc o sobie nawzajem. Ale prosty dotąd układ
komplikuje się i przestaje wydawać się najlepszą z możliwych opcją – za sprawą nowego współlokatora… Na horyzoncie pojawiają się silne uczucia, a wraz z nimi wracają głęboko skrywane traumy, z
którymi bohaterowie będą musieli się zmierzyć. Czy starczy im odwagi, by stanąć twarzą w twarz z
przeszłością? Czy miłość jest w stanie wygrać z lękiem? Jedno jest pewne: wkrótce
życie całej trójki ulegnie diametralnej zmianie…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Daniel Cole – „Przynęta”
Detektyw Emily Baxter wciąż nie może dojść do siebie po poprzednim śledztwie i po zniknięciu
swojego przyjaciela Williama „Wolfa” Fawkesa. Pomimo oporów przed angażowaniem się w kolejną
makabryczną sprawę zostaje wysłana do Nowego Jorku, gdzie ma się przyłączyć do nowej grupy operacyjnej, którą tworzą połączone siły FBI, CIA i Scotland Yardu. Ogląda zdjęcia z miejsca zbrodni
– wiszące nad jezdnią Mostu Brooklińskiego wygięte w nienaturalnej pozie ciało mężczyzny, na którego piersi sprawca wyciął słowo „Przynęta”. Gdy presja ze strony mediów przybiera na sile, Baxter
otrzymuje rozkaz przyłączenia się do śledztwa i udaje się na miejsce kolejnej zbrodni, której ofiara
ma piersi wycięte słowo „Marionetka”. Po obu stronach oceanu dochodzi do coraz
bardziej szokujących morderstw, a detektywi bezradnie usiłują nadrobić zaległości.
Baxter musi otrząsnąć się z żalu i strachu, które paraliżowały ją przez ostatni rok, i
powstrzymać kolejnego przerażającego zabójcę, zanim będzie za późno.

Do zobaczenia. Zapraszamy

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jolanta Jędrecka - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Krzysztof Rudziński i Grzegorz Badowski
- Zastępcy Przewodniczącej
Karina Zalesińska - Sekretarz
Zenon Schumacher - Skarbnik

Michał Wójcik – „Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci”
Treblinki nie można było przeżyć. Najsprawniejsza fabryka śmierci w machinie Holocaustu zabijała tylu ludzi, że nie starczało ziemi, by wszystkich zakopać. Gigantyczne ruszty do palenia ciał
szybko okazały się za małe. Treblińska ziemia krwawiła. A jednak wyniszczeni i odarci z godności
ludzie odważyli się wzniecić bunt. 2 sierpnia 1943 roku wywołali zbrojne, zakończone sukcesem
powstanie w obozie zagłady. Większe i bardziej spektakularne niż to w Sobiborze. Jak wyglądała
konspiracja, jeśli w Treblince za najmniejsze przewinienie groziła śmierć? Jak więźniowie zdołali
przejąć broń, zaatakować strażników i uciec? Czy AK pomogła powstańcom i dlaczego jej raporty
są pełne sprzeczności? Czy uciekinierzy mogli liczyć na pomoc Polaków? Książka Michała Wójcika
to wciągająca rekonstrukcja tego mało znanego i niewiarygodnego buntu. Opowieść o niezwykłym
bohaterstwie, wierze, nadziei i o tym, że nawet w największym piekle może zdarzyć się cud.

Uwaga!

Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 20
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 20 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.	Anna Bednarska – „Między pragnieniami”,
2.	Michał Wójcik – „Treblinka 43...”,
3.	Daniel Cole – „Przynęta”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 19 nagrody otrzymuj¹:

Marek Sikora (Kępno),
Przemysław Gąska (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi
siłę twoich argumentów. Bądź czujny i nie daj się
zaskoczyć. Powodzenie jest po twojej stronie, a
twoja postawa zaimponuje pewnej ważnej osobie.

Byk 21 IV – 21 V
Rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem
sprawi, że zobaczysz swoje sprawy w innym
świetle. Możesz się zdenerwować lub poczuć
urażony, ale w końcu wyciągniesz z tego słuszne
wnioski.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pewna sytuacja stanie się dla ciebie ciężarem. Zastanowisz się, w jaki sposób uchronić się przed atakami osób, które wymagają od ciebie zbyt wiele. Nie
odpowiadaj na ich zaczepki! Sięgnij po dyplomatyczne metody i wycofaj się z otwartej konfrontacji.

Rak 23 VI – 22 VII
Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy ci
zazdroszczą. Nie pozwól im działać i odważnie
broń swoich spraw. Czeka cię sprzeczka, która
pokaże, kto jest wrogiem, a kto prawdziwym przyjacielem.

Lew 23 VII – 22 VIII
Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację.
Czeka cię szczęśliwe wydarzenie w domu, rodzinie lub miłości. Pojawi się szansa na rozwiązanie
finansowych kłopotów.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Św. Marcina” - 14.05.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 15.05.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 16.05.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 17.05.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 18.05.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 19.05.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 20.05.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

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

Waga 23 IX – 23 X
Czeka cię nagroda lub komplement od osoby, na
której zdaniu bardzo ci zależy. Karta zwiastuje
otrzymanie dobrych wiadomości, a nawet wygraną. W miłości nadchodzą dobre chwile, pełne radości i bliskości. Samotni mogą poznać kogoś, kto
zawróci im w głowie.

Skorpion 24 X – 21 XI
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz
to, co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać
więcej dystansu do zawodowych obowiązków i
niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość,
rodzina i przyjaciele warci są twojej troski i uwagi.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

Staniesz przed koniecznością wyboru. Ktoś będzie domagać się od ciebie jasnej i wyczerpującej odpowiedzi. Bądź szczery i odważ się powiedzieć to, co myślisz. W miłości karta wróży
dylematy.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu będziesz musiał bronić swojej
zawodowej i osobistej pozycji, napotkasz wiele
przeszkód w realizacji swoich celów. W sprawach
zawodowych gotuj się do starcia z kimś, kto nie
gra uczciwie. Musisz pozbyć się skrupułów i nie
dać się oszukać.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

STOLARZY

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

tel.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Miodowa 3a w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

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.

kelnerka
/ Kelner.

ZATRUDNI

Znajdź nowe hobby, poznaj ludzi, którzy są inni,
niż twoi dotychczasowi przyjaciele. Trochę odmiany w życiu towarzyskim dobrze ci zrobi. Pogódź
się z porażką, a nawet rozstaniem, wtedy otworzą
się przed tobą nowe możliwości.

Koziorożec 22 XII – 19 I

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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

restauracja
hotel
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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
16
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