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151 przypadków zakażenia w powiecie
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Liczba osób z terenu powiatu kępińskiego, u których stwierdzono obecność koronawirusa, to w sumie 151. Wśród nich są również dzieci. Na szczęście większość zakażonych
jest w dobrym stanie i przebywa w izolacji domowej. Są także inne dobre informacje:
795 osób z Wielkopolski wyzdrowiało – w tym 10 z powiatu kępińskiego.
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wiadomości
Już w poniedziałek, 18 maja br., w Ostrowie Wlkp. ruszyły
samochodowe centra pobrań prób COVID-19 „test and go”

Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Kępnie

Zdalne centrum pobrań 151 przypadków zakażenia w powiecie

Decyzję o wyborze lokalizacji podjął wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk. Przez pięć
dni przebadanych na obecność koronawirusa zostanie około 1000
osób. Projekt jest realizowany
dzięki wsparciu ministra obrony
narodowej Mariusza Błaszczaka.
- Ostrów Wielkopolski jest trzecią
lokalizacją, w której uruchamiamy punkt pobrań próbek na koronawirusa. Z bardzo pozytywnym
odbiorem spotkała się organizacja
drive-thru w Krotoszynie i Kaliszu,
dlatego kontynuujemy projekt. Jako
wojewoda, ale też ostrowianin, zachęcam mieszkańców do zgłaszania
się i bezpłatnych badań. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości w sprawie
swojego stanu zdrowia, niech nie
czeka - mówi wojewoda wielkopolski Ł. Mikołajczyk.
Punkt jest uruchomiony na parkingu przed Stadionem Miejskim
przy ul. Paderewskiego w Ostrowie
Wlkp. Osoby z objawami bądź z
podejrzeniem choroby COVID-19
mogą bezpłatnie przebadać się po
uprzedniej telefonicznej kwalifikacji
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Punkt poboru będzie funkcjonował do 22 maja br. Zgodnie z założeniami, będzie przebadanych w sumie
1000 osób. Badania są bezpłatne i nie

wymagają opuszczania samochodu
przez osobę, od której zostanie pobrana próbka. Każdy z przebadanych
otrzyma dostęp do wyników online,
a w przypadku wyniku pozytywnego testu, informacja taka trafi do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wlkp.
Punkt poboru prób to projekt dla
osób zmotoryzowanych realizowany przez 12. Wielkopolską Brygadę
Obrony Terytorialnej i Państwową
Inspekcję Sanitarną we współpracy
z lokalnym samorządem, który zabezpieczył między innymi miejsce
do badań. Do tej pory badania metodą test and go prowadzono w Krotoszynie oraz Kaliszu. Wojewoda zapowiedział, że kolejne samochodowe
punkty pobrań prób COVID-19 „test
and go” zostaną otwarte w powiatach: pleszewskim i kępińskim.
Wielkopolska statystyka
Na terenie województwa wielkopolskiego 19.05.2020 r. z powodu
podejrzenia zakażeniem koronawirusem: hospitalizowanych są ogółem
252 osoby, poddane izolacji lub kwarantannie są 6884 osoby, objętych
nadzorem epidemiologicznym jest
aktualnie 618 osób, a wyleczonych
jest 795 osób. W województwie do
tej pory odnotowano 1815 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym
140 zmarło.		
m

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

13 maja 2020 r.

24 / 7

210

52

14 maja 2020 r.

30 / 9

198

52

15 maja 2020 r.

36 / 9

197

129

16 maja 2020 r.

43 / 9

203

142

17 maja 2020 r.

70 / 10

230

142

18 maja 2020 r.

76 / 10

281

462

19 maja 2020 r.

76 / 10

317

462

20 maja 2020 r-

151 / -

-

-

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
618 osób, hospitalizowanych są 252
osoby, a poddanych izolacji lub kwarantannie – 6.884 osoby. Odnotowano
1.815 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 140 osób zmarło
(stan na 19 maja br.).
Liczba osób z terenu powiatu
kępińskiego, u których stwierdzono
koronawirusa, to w sumie 151. Wśród
nich są również dzieci. Na szczęście
większość zakażonych jest w dobrym
stanie i przebywa w izolacji domowej.
Z przykrością informujemy, że w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu zmarła 62-letnia
kobieta z powiatu kępińskiego, u której stwierdzono obecność COVID-19.
Kobieta przebywała w szpitalu od
marca. Miała poważne choroby
współistniejące.
Są jednak także dobre informacje:
795 osób z Wielkopolski wyzdrowiało – w tym 10 z powiatu kępińskiego.
Ognisko chorobowe
w zakładzie pracy
W powiecie kępińskim sytuacja
w krótkim czasie znacznie się pogorszyła. Po wystąpieniu początkowo
dwóch przypadków zachorowania
na COVID-19, a następnie jeszcze
siedmiu, w jednym z zakładów pracy (fabryka mebli) na terenie gminy Baranów, przeprowadzono testy
u pozostałych osób, pracujących w
tej samej hali, a następnie działania
rozszerzono na obszar kolejnej hali,
gdzie również wystąpiły przypadki
zachorowań. - 13 maja br. w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło
się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego głównym celem było omówienie
aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem przypadków zarażenia
COVID-19 w zakładzie pracy. Na
posiedzeniu szczegółowo omówione zostały działania kępińskiego
sanepidu, przedstawiono kierunki
dalszego postępowania oraz propozycje działań, które firma powinna
podjąć, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Podczas posiedzenia opracowano też sposób dalsze-

go postępowania, które ma na celu
przeciwdziałanie rozprzestrzeniania
się wirusa. Ustalono, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie przebadanie wszystkich pracowników, którzy pracowali w halach – stwierdził
starosta Robert Kieruzal. 15 maja br.
pobrano wymazy od 98 pracowników
firmy, a 18 maja br. wykonanych zostało 218 kolejnych testów. Wyniki
badanych osób będą znane najpóźniej
do 20 maja br. - Wszyscy ci pracownicy zostali odsunięci od pracy do
momentu uzyskania wyników ujemnych. Osoby z wynikiem dodatnim
oraz osoby z ich najbliższego otoczenia zostały bądź zostaną poddane
kwarantannie, a osoby z wynikami
ujemnymi wkrótce stopniowo będą
wracać do pracy. Obecnie zakład
pracuje w zmniejszonej obsadzie, do
czasu uzyskania wszystkich wyników
– powiadomiła dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kępnie Wanda Lepka. - Wraz z
wojewodą i wojewódzkim inspektorem PSSE podjęliśmy decyzję, że
skoro przebadano już ponad 400
pracowników, to przebadane również
zostaną pozostałe osoby z zakładu –
zaznaczyła dyrektor. 16 maja br. cały
zakład pracy w Jankowach poddany
został dezynfekcji.
19 maja br. w zakładzie było 48
stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Pracownicy firmy to jednak mieszkańcy nie tylko
powiatu kępińskiego, dlatego wzrosły
również statystyki sąsiednich powiatów, a nawet województw.
- W ostatnim czasie bardzo dużo
mówi się o nowych zakażeniach koronawirusem. Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął wszelkie działania, aby
wyeliminować wszystkie możliwe źródła zakażeń na terenie powiatu. Jednak apeluję, aby każdy z nas wziął odpowiedzialność za siebie i osoby, które
może zarazić – to od nas zależy, czy
będziemy zdrowi. Proszę o zachowanie rygorów bezpieczeństwa, szczególnie w tych nadchodzących, ciepłych
dniach, aby ograniczyć swoją aktywność zewnętrzną – powiedział starosta
R. Kieruzal podczas poniedziałkowej
konferencji prasowej. Czy planowane
są badania w innych zakładach pracy? - Mamy świadomość, że wirus nie
wybiera i tylko od odpowiedzialności
pracodawców i pracowników zależy, czy będziemy w stanie ograniczyć
rozprzestrzenianie się koranawirusa.
Myślę, że wszyscy pracodawcy podchodzą do tej sprawy odpowiedzialnie
– przyznał włodarz powiatu.
Starosta poinformował też, że w
najbliższych tygodniach w Kępnie
uruchomione zostanie mobilne centrum diagnostyczne, gdzie wcześniej

zarejestrowani mieszkańcy będą poddawani testom na koronawirusa.
Tuż przed zamknięciem numeru
otrzymaliśmy informację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o
kolejnych 75 zakażonych koronawirusem w powiecie kępińskim.
Pacjent kępińskiego szpitala
z wynikiem dodatnim
W związku z uzyskaniem dodatniego wyniku w kierunku SARS-CoV-2 u jednego z pacjenta przebywającego w szpitalu w Kępnie,
wstrzymano do odwołania przyjęcia
pacjentów na Oddział Internistyczny
oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pacjent został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na
oddział zakaźny w Poznaniu.
Osoby, które miały bezpośredni
kontakt z zakażonym mężczyzną, zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. - Personel i inni pacjenci
mogą być przebadani najwcześniej
po 7 dniach od kontaktu z zakażonym, więc będzie to miało miejsce
najwcześniej w czwartek. Zostaną
pobrane wymazy od osób, które miały styczność z tym pacjentem. Personel przebywa na kwarantannie we
wskazanym miejscu – mówi dyrektor
kępińskiego szpitala Beata Andrzejewska. - Sytuacja w szpitalu jest
opanowana, podjęte zostały wszelkie kroki bezpieczeństwa, w ramach
których 19 osób z personelu szpitala
zostało odosobnionych w izolatorium
w hotelu „Kamiński a Zdrowie”. Gdy
otrzymają oni wynik ujemny, wówczas opuszczą izolatorium i wrócą do
pracy – dodał starosta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu w szpitalu
we współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie zostały wdrożone odpowiednie
procedury. Szpital poinformuje o
wznowieniu przyjęć pacjentów na te
oddziały.
- W dalszym ciągu obowiązuje
stan epidemii i choć poluzowano już
wiele obostrzeń, nie jesteśmy zwolnieni z rozsądnego i odpowiedzialnego zachowania. Nadal w miejscach
publicznych obowiązuje noszenie
zakrycia nosa i ust, podkreślam – nie
czoła, brody lub tylko ust. Zauważyłam, że niewiele osób prawidłowo
– o ile w ogóle – nosi maseczki. Jeśli osoba jest „dodatnia”, a nie nosi
maseczki lub nosi ją nieprawidłowo,
staje się źródłem zakażenia dla innych. Nadal obowiązuje też zasada
zachowania odległości 2 m od innych osób. Jeśli nie przestrzegamy
obowiązujących nakazów – możemy
mieć pretensje tylko do siebie – podsumowała W. Lepka.
KR
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Aktualności

informacje

Przedszkola znów zamknięte

Od 13 maja br., po spełnieniu
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, udało się otworzyć placówki przedszkolne w gminie Kępno.
Mimo deklarowanej przez rodziców
sporej ilości dzieci, do przedszkoli
uczęszczała bardzo nieliczna grupa.
- Biorąc pod uwagę deklaracje rodziców, spodziewaliśmy się przyjąć do
przedszkoli na terenie gminy około
200 dzieci z 900, które są zgłoszone

Dwójka dzieci była w Kierznie, a w
pozostałych przedszkolach nie było
ani jednego dziecka – powiedział
burmistrz Piotr Psikus.
Jednak w krótkim czasie sytuacja
się zmieniła. - W związku z dużym
wzrostem liczby potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie kępińskim, dyrektorzy przedszkoli samorządowych i
szkół podstawowych, w których dzia-

Od 19 maja br. wszystkie przedszkola i
oddziały przedszkolne znów są nieczynne

do tych placówek. Rzeczywistość
okazała się inna. Mimo że nasze
placówki są przygotowane do przyjęcia dzieci, w piątek, 15 maja br., w
przedszkolach było łącznie tylko 22
dzieci. Najwięcej – 9 dzieci – było w
Przedszkolu Samorządowym nr 2 w
Kępnie. 4 dzieci przebywała w przedszkolu nr 4 i tyle samo w Świbie.

łają oddziały przedszkolne, z terenu
gminy Kępno, zwrócili się do mnie z
prośbą o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć wychowania przedszkolnego – zaznaczył włodarz. Zatem
od 19 maja br. wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne znów są
nieczynne. - Liczba dzieci, które
uczęszczały do przedszkoli podczas

ich czasowego otwarcia była bardzo
niewielka, więc decyzja o zamknięciu placówek nie będzie dotkliwa
dla dużej liczby rodziców. Musimy
kierować się rozsądkiem i możliwie
ograniczać zagrożenie – zauważył.
Nikt nie deklaruje posłania
dziecka do szkoły
Wobec stanowiska Ministerstwa
Edukacji Narodowej z 15 maja br.,
dotyczącego uruchomienia zajęć
opiekuńczo-wychowawczych
dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych, dyrektorzy szkół z gminy
Kępno przystąpili do przygotowania organizacji tych zajęć oraz rozeznania wśród rodziców, ilu uczniów
chciałoby z tych zajęć skorzystać.
- Nie mamy jeszcze informacji z
wszystkich szkół, jednak w szkołach
mniejszych, gdzie te rozeznanie już
przeprowadzano, nikt z rodziców nie
deklaruje posłania dzieci do szkoły,
ze względu na zagrożenie zarażenia
wirusem – poinformowała naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury UMiG
Małgorzata Frala-Kędzior. - Trudno na dzisiaj mówić o szczegółach,
bo na tę chwilę (18 maja br., godzina 15.00) na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej
jeszcze nie pojawiło się żadne rozporządzenie dające podstawę do organizacji tych zajęć – dodała.
COVID-19 w gminie Kępno
W gminie Kępno 42 osoby zakażone są koronawirusem – 27 z samego miasta i 15 z pozostałej części
gminy. 3 osoby zostały wyleczone. Z
kolei 194 osoby objęte są kwarantanną (stan z 19 maja br.).
KR

Rodzinne Ogrody Działkowe, zarówno te zrzeszone, jak i nie, otrzymają wsparcie na realizację projektów budowy infrastruktury ogrodowej. Ponad 2 miliony złotych trafią do
133 Ogrodów Działkowych z terenu Wielkopolski. To pierwszy program skierowany przez
samorząd wojewódzki do „działkowców”

Ogrody działkowe otrzymają
wsparcie z województwa

Pomoc finansowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD)
ma na celu podnieść bezpieczeństwo
korzystania i funkcjonalność tych
trenów rekreacyjnych. Samorząd
Województwa Wielkopolskiego w
trosce o wyjątkowe miejsca, jakimi są ROD-y, stworzył możliwość
uzyskania wsparcia finansowego na
modernizację tej przestrzeni życia
społecznego. Przeprowadzony nabór
umożliwił Zarządom Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Wielkopolsce uzyskanie wsparcia na realizację
inwestycji. Najczęściej wnioskowano
o wsparcie na rozbudowę infrastruktury wodociągowej, ogrodzenia ogrodów działkowych oraz utwardzenia
alei i dróg gruntowych wewnątrz
ROD-ów.
- Ogrody Działkowe to wyjątkowe miejsca realizacji wielu pasji
użytkowników, zacieśniania więzi
społecznych i spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu. W tym
roku ogrody działkowe będą spełniać jeszcze większą rolę, bo wielu
mieszkańców z pewnością tam bę-

dzie spędzać swoje wakacje – mówi
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który bezpośrednio nadzoruje
realizację zadania na terenie województwa. - Poprawa bezpieczeństwa
użytkowania oraz funkcjonalności
tych miejsc zwiększa atrakcyjność
tego typu terenów oraz zachęca kolejne osoby do posiadania własnej
działki rekreacyjnej. Wiele Ogrodów
Działkowych wymaga kosztownej
modernizacji infrastruktury. Dzięki
wsparciu Samorządu Województwa
Wielkopolskiego możliwe jest poprawienie komfortu użytkowania oraz
poprawa bezpieczeństwa dla osób
korzystających. – dodał.
Rodzinne Ogrody Działkowe
przeżywają aktualnie swój renesans.
Zainteresowanie społeczeństwa zdrową żywnością przyciąga sympatyków
hodowania własnych warzyw, owoców i ziół. Wiele osób, zwłaszcza w
miastach, zabiega o posiadanie własnego ogrodu działkowego. Ponadto
popularyzacja aktywnego spędzania
czasu wolnego przyciąga na ogrody

działkowe wiele osób starszych, a
także ludzi młodych, chcących mieć
hobby, które jest alternatywą dla
sportu.
Dotacja została przyznana po
raz pierwszy, a nabór cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Wnioski można składać każdego roku do
30 listopada. Są one rozpatrywane
w następnym roku. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 40
tysięcy złotych, raz na dwa lata. Ze
względu na bardzo wysokie zainteresowanie, w tym roku maksymalne
dofinansowanie wynosi 17.200 zł.
Ogrody Działkowe w Wielkopolsce
będą mogły liczyć również na wsparcie w latach kolejnych. W Wielkopolsce jest ponad pół tysiąca ogrodów
działkowych, z których korzysta
około 100 tysięcy rodzin. Powierzchnia ogrodów w naszym regionie wynosi około 4 tysięcy hektarów.
Również Rodzinne Ogródki
Działkowe im. T. Kościuszki w Kępnie otrzymały dofinansowanie w wysokości 3 tysięcy złotych.
Oprac. KR

Koszty zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie pokryją: Komenda Wojewódzka PSP, Powiat Kępiński i Wielkopolski Urząd Marszałkowski

Kępińscy strażacy dostaną
nowy samochód

Wielkopolski Urząd Marszałkowski dofinansuje zakup wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Na ten cel przekaże 100 tysięcy
złotych. - Będzie to samochód ciężki,
klasy GCBA. Pojemność zbiornika
wody wynosi przynajmniej 6 tysięcy litrów. Zastąpi on dotychczas
eksploatowany w naszej komendzie
samochód tej samej klasy, który ma
już 15 lat – podkreślił komendant Powiatowy PSP Kępno bryg. Wojciech
Grabarek.
Szacowany koszt samochodu to
około 800 tysięcy złotych. Znaczną
część sfinansuje Komenda Wojewódzka PSP, 400 tysięcy złotych na

jego zakup wyłoży Powiat Kępiński,
a 100 tysięcy złotych – samorząd
wielkopolski. - Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję,
o przeznaczeniu środków na rzecz
Państwowych Straży Pożarnych.
Wniosek, jak te środki mają być rozdysponowane, skierował Komendant
Wojewódzki PSP. W budżecie województwa mieliśmy na ten cel 550 tysięcy złotych. Te środki idą na zakup
trzech samochodów, w tym na jeden
dla KP PSP Kępno – powiedział wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Nowy samochód będzie w dyspozycji strażaków z Kępna pod koniec
bieżącego roku.
Oprac. KR

Ciąg dalszy sprawy wycinki drzew przy ul. Nowowiejskiego
w Kępnie

Firma z karą
za wycinkę drzew
Fot. Radio SUD

Stan placówek oświatowych na terenie gminy Kępno

Przypomnijmy – w grudniu 2019 r.
przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie wycięto wszystkie drzewa wzdłuż boiska.
Sprawa ta wzbudziła liczne dyskusje oraz
lawinę krytyki pod adresem Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Wycinka związana była z planami modernizacji drogi
oraz budową parkingu. Mieszkańców
bulwersował jednak fakt, że niepotrzebnie pozbyto się niemal wszystkich drzew.
Burmistrz Piotr Psikus zapewniał,
że zaistniałe zdarzenie zostanie wyjaśnione. W tym celu 10 grudnia 2019 r.
powołano specjalny zespół. Firma zajmująca się wyrębem drzew otrzymała
decyzję starosty kępińskiego Roberta
Kieruzala, zezwalającą na wycinkę części drzew na wskazanym terenie. Jednak,
jak później poinformowano, to właśnie
firma ponosi winę za zaistniałą sytuację,
ponieważ samowolnie wycięła aż 14 lip,
bez zlecenia Gminy Kępno i niezgodnie z
decyzją wydaną przez starostę.
Po kilku miesiącach zapytaliśmy
burmistrza, kto zawinił lub gdzie popełniono błąd. - Mnie, jako mieszkańca Kępna, również zbulwersowała
sprawa nadmiernego usunięcia drzew.
Czynności wyjaśniające prowadziło
Starostwo Powiatowe w Kępnie. Wykazały one w sposób jednoznaczny, że
po stronie gminy, urzędu i burmistrza
nie ma żadnej winy. To komunikat

oficjalny. Natomiast z posiadanych
informacji wynika, że starostwo wyciąga konsekwencje w stosunku do
wykonawcy tych prac. Wykonawca z
kolei, zgodnie z procedurą, ma prawo
od decyzji starosty złożyć odwołanie.
Czy tak się stanie – tego nie wiem. Dla
samorządu miasta sprawa została jednoznacznie wyjaśniona i zakończona
– powiedział burmistrz P. Psikus.
Stanowisko Ratusza potwierdza
także Starostwo Powiatowe, które
prowadziło postępowanie administracyjne w tej sprawie. - Zostały
wydane dwie decyzje. W jednym
przypadku było to umorzenie postępowania, a w drugim przypadku
wiązało się z zapłatą za uszczerbek
w przyrodzie. Strona postępowania,
wobec której została nałożona opłata, odwołała się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego – dodał
starosta R. Kieruzal. Na firmę, która
dokonała wycinki, nałożono karę w
wysokości ponad 100.000 zł.
A może, zamiast wycinać wiekowe drzewa przeszkadzające w prowadzeniu inwestycji, warto powielać
działanie zastosowane np. w Gdyni,
gdzie wybrano wariant z przesadzeniem (nie nasadzaniem nowych)
drzew do parków?
Oprac. KR
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Wiadomości

historia
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 14
Olbrzymia ilość osób z narodu polskiego pomordowanych, zabitych w walkach o wolność Polski, zamęczonych na
śmierć w obozach zagłady i przy pracy
przymusowej w czasie II wojny światowej przez Niemców i Sowietów, od pierwszych chwil śmierci, orędowała przed
tronem Boga w Trójcy Przenajświętszej i
Matki Bożej Królowej Polski – za Polską
i Polakami.
Na marginesie wspomnianych spraw
z II wojny światowej wspomnieć należy,
że Alicja Iwańska z Mikorzyna, która
wzięła ślub w czasie wojny z Janem Gralewskim pseudonim „Pankracy”, straciła
swego ukochanego męża w katastrofie
samolotu z naczelnym wodzem Polskich
Sił Zbrojnych i premierem rządu RP na
uchodźstwie, z generałem Władysławem Sikorskim w Gibraltarze, 4 lipca
1943 roku. Alicja Iwańska z Mikorzyna
walczyła po tragicznej śmierci swego
męża w powstaniu warszawskim. Towarzystwo nasze przypominało zarówno
postać Alicji Iwańskiej z Mikorzyna jak
i jej męża. Przypominaliśmy również
postać salezjanina z Małopolski, księdza
Włodzimierza hr. Szembeka, męczennika z niemieckiego obozu w Auschwitz.
Włodzimierz był spokrewniony z rodem
Szembeków z Siemianic. Swą śmierć
ofiarował za nawrócenie niemieckiego
komendanta tego obozu, Rudolfa Hössa. Rudolf Höss rzeczywiście przed wykonaniem kary śmierci za swe zbrodnie
prosił o spowiednika. Został nim kapelan
ze Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia z Łagiewnik. R. Höss spowiadał się
przez dwa dni, a następnie otrzymał rozgrzeszenie. Ksiądz Włodzimierz oczekuje obecnie na beatyfikację wśród grona
męczenników II wojny światowej.
Po ataku Hitlera na armię sowiecką
22 czerwca 1941 roku, Stalin, z wroga
USA i Anglii, stał się ich sojusznikiem.
USA zniosło embargo na dostawy produktów i sprzętu dla ZSRR. Od tej pory
następowała dostawa artykułów i sprzętu uzbrojenia dla ZSRR, głównie drogą
morską poprzez port w Murmańsku.
Upragnione przez narody świata zakończenie II wojny światowej przyszło
w Europie po pokonaniu wojsk niemieckich przez siły koalicji antyniemieckiej w
maju 1945 roku.
Wcześniej, w lutym 1945 roku konferencja w Jałcie na Krymie w dniach 6-11
lutego 1945 roku zadecydowała i przypieczętowała o podziale świata po II wojnie
światowej przez przywódców USA, Anglii i ZSRR. To Roosevelt, Churchill i
Stalin w bardzo prosty sposób podzielili,
po wcześniejszych ustaleniach w czasie II
wojny, podział narodów i ich państw w
Europie po II wojnie światowej.
Potwierdzono w Jałcie okaleczenie
Polski i oddanie jej pod sferę wpływów
Stalina. Oczywiście, decydowano się na
wolne i niezawisłe wybory w Polsce, po
wojnie - w sowieckiej strefie wpływów.
Według źródeł historycznych jako sfałszowane. Wybory w Polsce nazywano
też wspaniałomyślnie jako demokratyczne. Przedstawiciele rządu polskiego mieli
też być na terenie Polski również z nadania Stalina. Linia graniczna na wschodzie sowieckiej Polski miała przebiegać
według omawianej przez nas wcześniej
tzw. linii Curzona.
Wrażenie na polskich żołnierzach
było porażające. Polscy żołnierze np. II
Korpusu, a pochodzący przeważnie z
Kresów, poważnie myśleli o zaprzestaniu walki. Generał Władysław Anders
w swych pamiętnikach napisał, że takie
traktowanie narodu polskiego jak w Jałcie wcale nie gwarantuje po zakończeniu
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II wojny światowej pokoju i ładu światowego. Wyraźnie zaznaczył w swych
pamiętnikach, że zakończenie walk II
wojny światowej przy takim podejściu
do narodu polskiego i innych narodów
spowodowało natychmiastowe rozpoczęcie III wojny światowej, pomiędzy tzw.
Wschodem i Zachodem. Przewidywał już
wtedy, że naród polski po zakończeniu III
wojny światowej, będzie stroną w traktacie pokojowym, a sama III wojna światowa, będzie bardziej okrutna jak II wojna.
Jak piszą historycy II wojny światowej ustalenia jałtańskie podjęte w stylu
dawnych monarchii absolutnych, bez
konsultacji z najbardziej zainteresowanymi, gwałciły podstawową zasadę prawa
międzynarodowego, iż żadne państwo
nie może być pozbawione swych praw,
bez własnej zgody. W pewnym sensie,
wg historyków, ustalenia z Jałty pozbawione klauzul końcowych (data i sposób
wejścia w życie, okres obowiązywania)
były bezwartościowe i nieważne. Wobec
braku traktatu pokojowego stały się ustalenia jałtańskie, wszelako filarem powojennego ładu.
Polscy żołnierze na zachodzie Europy mieli oddać broń i pasy od mundurów
żołnierskich, i jak by chcieli, mogli wracać do tak przygotowanej im Polski. Jak
wiemy z historii wielu żołnierzy polskich
nie zdecydowało się wracać do tak proponowanej im na ich ziemi rodzinnej wolności. Tak postąpił również w obawie o swe
życie i zdrowie ksiądz major pilot Szczepan Walkowski, będący kapelanem polskich dywizjonów lotniczych w Anglii.
Wyjechał do Argentyny i tam przez wiele
lat służył jako duchowny Polonii Argentyńskiej. Towarzystwo nasze przypomina
tę piękną postać rodem z Wieruszowa i
absolwenta gimnazjum kępińskiego od
30 lat.
Z II wojny światowej, jak zauważają historycy, gospodarka USA wyszła
zwycięsko (1/2 światowej produkcji
przemysłowej), dzięki głównie produkcji
i dostawach broni, a także dostaw przetworzonych produktów rolno – spożywczych i innych towarów. Sektor bankowy
USA wzmocnił również swój prestiż (2/3
światowych rezerw złota). Przez dostawy
uzbrojenia, towarów i sprzętu z USA, też
sowieci, i Stalin mogli zbudować światowe mocarstwo. Państwa takie jak Anglia
(już w 1940 roku wyczerpała swe rezerwy złota i dolarów), a także i Francja
zostały w czasie II wojny mocno poturbowane, ale wyszły również z tej wojny jako zwycięskie. Na pewno uznanie
powojennej Polski i rządu narzuconego
przez Stalina nie mogło uchodzić za podstawę uznania Polski jako kraju wolnego
i suwerennego - ale rządy państw powojennych uznały pomimo to Polskę jako
kraj suwerenny. Będąc współsprawcą
II wojny światowej, Stalin i sowieci, wg
historyków, dzięki Jałcie, jako jedyny jej
uczestnik, zakończył wojnę wielkim terytorialnym zyskiem.
Polscy żołnierze nie wzięli też dzięki
postanowieniu jałtańskiej wielkiej trójki
udziału w paradzie zwycięstwa na zakończenie II wojny światowej. Jałta - jak
przyznają historycy - spowodowała dla
Polski okres V rozbioru naszej ojczyzny.
Twórcy niemieckiego ludobójstwa
na Polakach i innych narodach oraz jako
jego wykonawcy: Hitler, Goebbels, Himmler nigdy nie ponieśli za swe przestępstwa kary. Alianci już w czasie wojny
zapowiedzieli, że zbrodnie III Rzeszy
Niemieckiej i Japonii zostaną po zakończeniu wojny rozliczone. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy od 20 XI 1945 r.
do 1 X 1946 r. pracował w Norymberdze.

Proces natrafił na podstawowe problemy
prawne – zbrodnie ludobójstwa nie istniały w przedwojennych kanonach prawa
i podręcznikach. Odwoływano się więc
również do prawa naturalnego. Niektóre
zbrodnie jak zbrodnia katyńska na polskich oficerach przez sowieckie NKWD
zostały wyłączone z postępowania według pojałtańskiego porządku, pomimo
doskonałej znajomości problematyki tej
zbrodni ludobójstwa i - według historyków - nie wolno było o tym mówić w sali
sądowej. Na bazie w/w rozpraw wykonano na zbrodniarzach niemieckich wyroki
śmierci. Wyroki śmierci na innych wykonano także w innych państwach, w tym
w Polsce. Rozwiązania w Norymberdze,
były wzorem dla rozpraw zbrodniarzy
wojennych w Japonii w Tokio. Rozprawy
trwały od 3 V 1946 roku do 12 XI 1948
roku. Proces w Tokio był największym
w dziejach świata procesem zbrodniarzy
wojennych. Jak się ocenia, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego
Wschodu był według historyków ciałem
znacznie bardziej obiektywnym niż jego
odpowiednik w Norymberdze.
Polska i naród polski pod rządami
sowietów, po 1945 roku, była prześladowana we wszystkich przejawach swego
życia polskiego. Prześladowania objęło
pozostałych na terytorium Polski Polaków walczących w podziemiu z niemieckim okupantem, a także polską ludność
cywilną. Prześladowania objęły również
księży i zakony oraz cały Kościół rzymskokatolicki w szczególności. Stworzono
cały system represji, mający zlikwidować
Kościół katolicki w Polsce. Przypomnieć
należy tylko chociażby aresztowanie
kardynała Stefana Wyszyńskiego jako
prymasa Polski 25 września 1953 roku.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego więziono w Rywałdzie Królewskim koło
Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w
Prudniku koło Opola i w Komańczy w
Bieszczadach do 1956 roku. Swą postawą
bronił wobec władz komunistycznych,
naród polski i kościół w Polsce tak dotkliwie prześladowany. Wierny naród polski jednoczył się w swej solidarności ze
swym prymasem i to wywoływało bezsilność władz komunistycznych. Przez
swą heroiczną postawę w czasie swego
internowania i posługi, prymas kardynał
Stefan Wyszyński nazwany został Prymasem Tysiąclecia. Był on obrońcą praw
wielu Polaków w tym trudnym powojennym czasie dla Polski. Zwracał uwagę na
wiele spraw ważnych dla Polaków, które
wyraził w przygotowanym dokumencie
„Ślubów narodu polskiego” złożonych
przez naród polski na Jasnej Górze 26
sierpnia 1956 roku. Śluby zostały przygotowane w ukryciu przez kardynała
Stefana Wyszyńskiego w czasie jego internowania. Prymas po mszy świętej w
Komańczy przeszedł do swej celi, gdzie
przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej odczytał rotę ślubów jasnogórskich
w obecności tylko Marii Okońskiej. Tak
jak ustalono, chwilę potem odczytał rotę
ślubów jasnogórskich ze szczytu murów
Jasnej Góry biskup Michał Klepacz. Na
ślubowaniu na Jasnej Górze obecnych
było około milion ludzi. Wcześniej odbyła się procesja na murach z Cudownym
Obrazem. Na mszy świętej na Jasnej Górze wykorzystano hostię przywiezioną od
prymasa z Komańczy. Przeor Jasnej Góry
ojciec Jerzy Tomziński przekazał wtedy Polakom, że w tej samej chwili mszę
świętą odprawia prymas kardynał Stefan
Wyszyński i modli się z uczestnikami
na Jasnej Górze. Na pusty fotel prymasa przeor Jasnej Góry złożył na oczach
wszystkich bukiet biało - czerwonych
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kwiatów.
Śluby jasnogórskie są aktualne w
naszym narodzie do dziś – np. sprawa
ochrony życia od naturalnego poczęcia aż
do naturalnej śmierci. Tekst ślubów na ten
temat brzmi:
Święta Boża Rodzicielko i Matko
Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski,
że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w
obronie każdego dziecka i każdej kołyski,
równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią
własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć
ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za
najcenniejszy skarb narodu.
Dodać możemy, że władze komunistyczne powojennej Polski zezwoliły na
zabijanie prawne dzieci poczętych w łonie matek. Liczba ofiar nienarodzonych
w okresie powojennej Polski do dnia
dzisiejszego jest wielka i swą wielkością
zatrważa. To dla Polaków doby obecnej
w naszym narodzie również olbrzymie
wyzwanie do naprawy tego stanu rzeczy
i zaprzestania tego procederu. Dla świata również – wg statystyki WHO liczba
zabójstw dzieci w łonie matek na świecie
w 2019 roku osiągnęła stan 50 milionów
dzieci poczętych – czyli dziennie średnio
około 140 tysięcy.
23 października 1956 roku wybuchło powstanie na Węgrzech. Naród
węgierski domagał się demokracji, wolności obywatelskich, niepodległości. Do
Budapesztu wjechały czołgi radzieckie.
Przerażone władze PRL, 26 października, wypuściły prymasa z Komańczy.
Nowo wybrany pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Władysław Gomółka, prosił prymasa,
aby natychmiast przybył do Warszawy i
uspokoił nastroje społeczeństwa polskiego. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński
zgodził się, ale postawił warunki: powrót
na stanowiska biskupów usuniętych siłą,
zniesienie dekretu rządowego o obsadzaniu stanowisk kościelnych, deklaracja
władz, że będzie prowadzić dialog z Kościołem a nie dyktat. Wszystko prymas
zawierzył Matce Bożej Częstochowskiej.
Niezłomną postawą charakteryzowało
się bardzo wielu biskupów. Biskup pomocniczy gnieźnieński Antoni Baraniak
i spowiednik prymasa – aresztowany tej
samej nocy co prymas, torturowany w
warszawskim areszcie śledczym przy
ul. Rakowieckiej (zwolniony z więzienia 30 X 1956 roku). Oprawcy komunistyczni ciężkimi torturami nie byli w
stanie wymusić zeznań obciążających
księdza prymasa. Wielu kapłanów w
ówczesnych czasach komunizmu nie
przeżyło męczeństwa. Po ślubach jasnogórskich Maria Okońska na Jasnej Górze
zaproponowała, aby Matka Boża „poszła
do ludzi” i tak się stało, dzięki decyzji
Episkopatu Polski. Kopia Cudownego
Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej
rozpoczęła od tej pory pielgrzymkę po
parafiach Polski. Władze komunistyczne
na pewien czas aresztowały również Cudowny Obraz Matki Bożej. Wtedy pielgrzymowała sama rama obrazu. Matka
Boża Częstochowska cierpiała tak jak jej
wierny polski naród i tak samo była prześladowana. Cudowny Obraz Matki Bożej
przez nieugiętą postawę Polaków został
uwolniony i wrócił na poprzednią drogę pielgrzymki. Władze komunistyczne
PRL musiały to ścierpieć…
Wielką zasługą prymasa kardynała
Stefana Wyszyńskiego był akt oddania
Polski w macierzyńską niewolę Maryi,

Matki Kościoła, za wolność Kościoła
Chrystusowego w 1000 rocznicę chrztu
Polski na Jasnej Górze 3 Maja 1966
roku. Władza komunistyczna bardzo
blokowała te uroczystości i nie pozwoliła na przyjazd na nie ówczesnemu ojcu
świętemu Pawłowi VI, ale i rodakom z
Polski z całego świata. Papież ustanowił
swym legatem na uroczystości prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Komuniści zamknęli wtedy granice przed gośćmi do
tego narodowego sanktuarium narodu
polskiego. Kapłani z państw socjalistycznych przedzierali się przez granice jako
turyści. Nie odważyli się zdemaskować i
założyć sutann podczas mszy świętej na
Jasnej Górze. Przychodzili do prymasa
po błogosławieństwo. Sumę odprawiał
arcybiskup Karol Wojtyła. Zawierzenia
Kościoła Matce Najświętszej na drugie
tysiąclecie Polski, według aktu zawierzenia, odczytał prymas Wyszyński. Na Jasną Górę dotarło, pomimo blokady, ponad
300 tysięcy rodaków.
Wielka rozwaga i mądrość prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i
zawierzenie całkowite się Matce Bożej,
Matce Kościoła pozwoliły na ukształtowanie również wspaniałego charakteru
kardynała Karola Wojtyły i jego przyszły
wybór na Ojca Świętego w Watykanie.
Miłość wiernego narodu i kościoła w
Polsce do Matki Najświętszej i jej syna
Jezusa Chrystusa dała w 1978 roku polskiemu narodowi i kościołowi Polaka papieża na głowę państwa watykańskiego i
całego kościoła, którym został kardynał
Karol Wojtyła - Ojciec Święty Jan Paweł
II. 18 maja obchodziliśmy 100. rocznicę
urodzin tego wielkiego męża opatrzności
naszego narodu i kościoła. Między innymi jego nieustanna modlitwa różańcowa
za Polskę wraz z wiernymi Kościoła katolickiego w Polsce zaowocowała wielkim
darem miłosiernego ojca w niebie, który
odsunął z terenu Polski 50 lat od wybuchu wojny w 1939 roku, poza granice Polski, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy wojsk
Północnej Grupy Wojsk Radzieckich,
pod wodzą generała Wiktora Pietrowicza
Dubynina, urzędującego ze sztabem w
Legnicy. Na wprowadzenie Święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę
po świętach wielkanocnych przez Ojca
Świętego Jana Pawła II w 2000 roku –
wojsk radzieckich już w Polsce nie było!
Nadmieniamy, że żaden Polak lub grupa
nie byłaby w stanie sama z siebie odsunąć tak wielkiej i dobrze uzbrojonej armii
okupacyjnej i to bez walki zbrojnej. Laik
wiedział, że to bez walki zbrojnej było po
ludzku niemożliwe.
Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał narodowi polskiemu i całemu
światu, przy okazji ustanawiania Święta
Miłosierdzia Bożego, słowa Jezusa wypowiedziane do siostry Faustyny – obecnie
świętej: Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródeł miłosierdzia
mojego. Jest to odniesienie przypomnienia Ojca Świętego Jana Pawła II, do okaleczonej ludzkości świata i skierowanie
jej uwagi na wszechmoc Boga i stwórcy
każdego ludzkiego istnienia jako powołanego do godnego życia, a nie śmierci i
zabijania.
Bardzo cieszy fakt beatyfikacji
wkrótce Prymasa Tysiąclecia Kardynała
- Stefana Wyszyńskiego, tak zasłużonego dla narodu polskiego, który w okresie
rodzącej się „Solidarności” pozostawał
ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego.
Opracowali:
Władysław Ryszard Szeląg,
Władysław Garbiński
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Od poniedziałku 18 maja br. restauracje i kawiarnie są znowu otwarte dla klientów. Muszą
jednak wprowadzić zasadę 2 m odległości od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu
drugiego. Podobnie salony fryzjerskie znowu przyjmują klientów - warunkiem jest jednak
zdalne umawianie wizyt.

W Rynku trwają montaże
kawiarnianych ogródków

Znów do restauracji i fryzjera

Restauracje, bary i kawiarnie
Od 18 maja br. bary, kawiarnie
i restauracje są otwarte, w związku z tym Ministerstwo Rozwoju we
współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i przedstawicielami
branży gastronomicznej, przy zachowaniu określonych ograniczeń i
obostrzeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, obsługa klienta może być zarówno na miejscu jak i
na wynos.

odległości między pracownikami. W
lokalu muszą być zachowane bezpieczne odległości i środki higieny
dla gości oraz należy regularnie dezynfekować powierzchnie używane.
Osoby, stojące w kolejce, powinny
zachować 2-metrowy dystans. Wymagana jest również dezynfekcja rąk
przy wejściu na teren lokalu. Dozowniki z płynem do dezynfekcji mają się
znajdować w obszarze sali jadalnej
oraz przy wyjściu z toalet. Po wyjściu

Do fryzjera tylko po
wcześniejszym zapisie

Według zaleceń ministerstwa
właściciel restauracji powinien stworzyć takie warunki pracy, by gwarantowały one zachowanie bezpiecznych

Sprawdzaj
wiarygodne
źródła:

gości, stoliki powinny być każdorazowo dezynfekowane. - Klienci powoli przychodzą, jednak na dziś nie
ma szału, może w weekend będzie

większy ruch – prognozuje jeden z
właścicieli baru. Restauratorzy większego ruchu w lokalach spodziewają
się w nadchodzący weekend.
Do właścicieli lokali gastronomicznych należy też ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości, która
w danym momencie w nim przebywa. Natomiast kucharze i kelnerzy
powinni nosić maseczki oraz rękawiczki. Odległość między blatami
stolików (od ich brzegów) powinna
wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika). Goście restauracji
przy stoliku nie muszą mieć założonych maseczek.
Salony fryzjerskie
W związku otwarciem od poniedziałku salonów fryzjerskich resort
rozwoju przygotował wytyczne dla
fryzjerów, w których zapisano, że w
salonach obowiązuje zasada: jeden
fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla jednego klienta. - Wreszcie
zapisałem się na czwartek do fryzjera, wyglądam już jak zwierzę, więc
bardzo cieszy mnie, że wreszcie będę
wyglądał jak człowiek – stwierdza
Marcin. Wymagane jest też zachowanie 1,5 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami.
Resort ogłosił, że dla bezpieczeństwa

klientów fryzjerzy są zobowiązani do
noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług, a także stosowania odzieży
ochronnej lub dedykowanej odzieży
roboczej. Klienci muszą zasłaniać
nos i usta, nie mogą też korzystać z
telefonów komórkowych w trakcie
wykonywania usługi. - Trwają zapisy
telefoniczne jak i przychodzą klienci

i pytają o strzyżenie. Przypuszczam,
że w najbliższym czasie, głów do
strzyżenia mi nie zabraknie – mówi
z uśmiechem właścicielka salonu
fryzjerskiego. W wytycznych znalazła się również zasada, że od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego
klienta powinno upłynąć tyle czasu,
ile wymagane jest przy zastosowaniu
danego środka do dezynfekcji.
m

W barze „Polonia” zachowane
są odstępy między stolikami

www.gov.pl/koronawirus
Bezpłatna infolinia 24/7:

800 190 590

Znoszenie
ograniczeń

Odmrażanie gospodarki,

18.05

Usługi fryzjerskie i kosmetyczne

w sposób zapewniający bezpieczeństwo świadczącym usługi i klientom

18.05

Działalność restauracji, kawiarni i barów

limit 4m2 na 1 osobę, dezynfekcja stolików,

odległość 2 metrów między stolikami

ale w rygorze epidemicznym

18.05

Zwiększenie limitu pasażerów

W III etapie znoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu
gospodarki i placówek publicznych zostaje przywrócona
działalność zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Wraca
dostępność restauracji, barów i kawiarni. W klasach 1-3
zostaje rozszerzona rola opiekuńczo-wychowawcza,
a w klasach 8 i maturalnych możliwe będą bezpośrednie
konsultacje z nauczycielami. Zwiększy się dostępność
boisk, orlików i hal sportowych. W nabożeństwach będzie
mogło uczestniczyć więcej wiernych. Wszystko jednak
w rygorze bezpieczeństwa epidemicznego.

18.05

Sport na otwartej infrastrukturze sportowej

max. 14 osób (+2 trenerów) na otwartych obiektach, nowe zasady zajęć w halach sportowych
max. 22 osoby (+4 trenerów) na pełnowymiarowych boiskach piłkarskich,

25.05

Opieka i zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze

możliwe w klasach 1-3 szkół podstawowych

25.05

Konsultacje
z nauczycielami w szkołach

obejmujące przedmioty zdawane na egzaminach i maturach

#Dbajmy
o siebie

materiał informacyjny
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STRaż pożarna / policja
Pożar samochodów ciężarowych na placu hurtowni przy ul. Obrońców Pokoju w Kępnie

Spłonęły samochody ciężarowe.
Policja: „To było podpalenie”
te doprowadziły do lokalizacji, a
następnie ugaszenia pożaru. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ

Z pożarem walczyły zastępy z JRG Kępno,
OSP Kępno i OSP Baranów. Fot. KP PSP Kępno

wej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu
na placu hurtowni przy ul. Obrońców
Pokoju w Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Kępno, OSP Baranów oraz oficera operacyjnego.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęte są
cztery pojazdy (2 ciągniki siodłowe
z naczepami, samochód ciężarowy
skrzyniowy oraz pojazd typu bus).
Po przeprowadzeniu dokładnego
rozpoznania nie stwierdzono osób
poszkodowanych. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i podaniu w sumie
5 prądów wody oraz piany gaśniczej
w natarciu na pożar oraz w obronie
sąsiadujących obiektów. Działania

zbiornik paliwa, z którego przepompowano olej napędowy do zbiornika
zastępczego. W uszkodzonych pojazdach odłączono zasilanie – poinfor-

mował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski.
Przyczyny zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż
przyczyną pożaru było podpalenie
przez sprawcę, który pod zbiornikiem
z olejem napędowym rozlał substancję łatwopalną, a następnie ją podpalił. Na miejscu wykonano oględziny z
biegłym z zakresu pożarnictwa. Straty
na szkodę właściciela pojazdów wynoszą ponad 500.000 zł. - Policjanci
Wydziału Kryminalnego KPP Kępno
wstępnie wytypowali już możliwego sprawcę tego podpalenia, ale dla
dobra prowadzonej sprawy nie możemy ujawnić więcej szczegółów. Na
tę chwilę prowadzone są czynności
mające na celu zatrzymanie sprawcy
i wyjaśnienie wszystkich szczegółów
tego podpalenia – zaznaczył oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski.
Oprac. KR

wstrzymana

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie Skarbowym w Kępnie – działająca w ostatnim czasie 2 razy w
tygodniu – została wstrzymana do
odwołania ze względów bezpieczeństwa. - Zachęcamy do korzystania z
e-usług i kontaktu telefonicznego z
urzędem – informuje naczelnik Izabela Kuciapa.
Od tego tygodnia klienci mogą

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego na drodze
pomiędzy miejscowościami Piotrówka i Trzcinica

Samochód uderzył
w przydrożne drzewo

Poszkodowany został przetransportowany
śmigłowcem LPR do szpitala. Fot. KP PSP Kępno

Wyrzucił śmieci do lasu
żej ilości śmieci wyrzuconych w rejonie lasu za stawami w Myjomicach.
- Przybyli na miejsce funkcjonariu-

Policjanci natrafili na rzeczy, które szybko pozwoliły
im zidentyfikować właściciela śmieci. Fot. KPP Kępno

sze ujawnili dużą ilość śmieci w postaci odzieży oraz zabawek dziecięcych, różnego rodzaju dokumentów
oraz notatek. Policjanci, w trakcie
zabezpieczenia znalezionych odpadów, natrafili na rzeczy, które bardzo
szybko pozwoliły im zidentyfikować
właściciela tych śmieci – mówi oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski. Zabezpieczone dowody
pozwoliły na wytypowanie podejrzanego, czyli 73-letniego mieszkańca
Ostrzeszowa. Mężczyzna posprzątał
wszystko w obecności funkcjonariuszy i został ukarany wysokim mandatem karnym.
Oprac. KR

W niedzielę, 17 maja br., tuż po
godzinie 1.30, na drodze pomiędzy
miejscowościami Piotrówka i Trzcinica doszło do zdarzenia z udziałem
samochodu osobowego.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy
przybyli na miejsce, ustalili, że kierujący samochodem marki Volkswagen Golf, 19-letni mieszkaniec
Siemionki, nie dostosował prędkości
do panujących warunków, w wyniku czego wypadł z drogi i uderzył
w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżował jedynie kierowca, który był
przytomny.
Do zdarzenia zadysponowano
Zespół Ratownictwa Medycznego oraz zastępy straży pożarnej z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Trzcinica. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu

Próbował wręczyć łapówkę policjantom

6

jazdami. - Mężczyzna znajdował się
pod wpływem środka odurzającego
w postaci amfetaminy, dodatkowo
posiadał przy sobie środki odurzające w postaci białego proszku, a w
zamian za odstąpienie od czynności
służbowych usiłował wręczyć funkcjonariuszom korzyść majątkową w

postaci gotówki – mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie st. post. Rafał Stramowski. 42-latek został zatrzymany. Za
wszystkie popełnione czyny usłyszał
już odpowiednie zarzuty. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP
Kępno.		
Oprac. KR
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dostępu do osoby poszkodowanej
za pomocą narzędzi hydraulicznych
oraz udzieleniu jej kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Po przebadaniu
poszkodowanego przez lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego
został on wydobyty z pojazdu na
noszach typu deska – mówi oficer
prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
kpt. Paweł Michalski. Poszkodowany został przetransportowany
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. - Przybyły na
miejsce zdarzenia śmigłowiec LPR
przetransportował mężczyznę do
szpitala. Dalsze działania strażaków polegały na odłączeniu zasilania i zakręceniu zbiornika LPG
w pojeździe oraz sorpcji rozlanych
płynów eksploatacyjnych – dodaje
strażak.		
Oprac. KR

Usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych

42-letni mieszkaniec Słupi pod Kępnem został zatrzymany

12 maja br., przed godziną 5.00,
funkcjonariusze Posterunku Policji
w Laskach dokonali zatrzymania
42-letniego mieszkańca Słupi pod
Kępnem, który kierował samochodem osobowym marki Skoda Octavia. Mężczyzna nie posiadał przy
sobie uprawnień do kierowania po-

korzystać wyłącznie z form zdalnego
kontaktu z urzędem. Numery uruchomionych telefonów oraz adres e-mail
można znaleźć na www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Dla osób, które chciałyby złożyć pisma lub deklaracje
w formie papierowej (bez potwierdzenia wpływu), przed wejściem do
urzędu wystawiona została urna na
dokumenty.
Oprac. m

Straty na szkodę właściciela pojazdów
wynoszą ponad 500.000 zł. Fot. KP PSP Kępno

Policjanci otrzymali zgłoszenie o dużej ilości śmieci wyrzuconych w rejonie lasu za stawami w Myjomicach

1 maja br., przed godziną 13.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o du-

Obsługa w Urzędzie Skarbowym

Fot. KP PSP Kępno

W niedzielę, 17 maja br., o godzinie 3.56, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwo-

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie Skarbowym w Kępnie
wstrzymana do odwołania

Strażacy interweniowali 14 razy
W poniedziałek, 11 maja br., strażacy z terenu powiatu kępińskiego
odnotowali 14 zdarzeń związanych
z usuwaniem skutków gwałtownych
zjawisk atmosferycznych. Działania
strażaków polegały na usuwaniu za-

grożeń w postaci powalonych drzew
i nadłamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
Najwięcej zdarzeń odnotowano
na terenie gmin Bralin oraz Baranów.
Oprac. KR
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W kwietniu w Szkole Podstawowej w Świbie ogłoszony został konkurs on-line pod tytułem
„Konstytucja 3 Maja w formie lapbooka”

O Konstytucji 3 Maja on-line
Zadanie polegało na przygotowaniu lapbooka, czyli teczki tematycznej pełniącej funkcję interaktywnej przestrzeni na
rysunki, mapy, rebusy, słówka, w którym zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące tego wyjątkowego wydarzenia. Tworząc lapbook – „książkę na kolanach” oraz wykazując
się rozległą wiedzą historyczną w zorganizowanym konkursie,
uczniowie szkoły upamiętnili rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Pomysłowi uczestnicy konkursu wykazali się olbrzymią inwencją umieszczając w swoich lapbookach przeróżne informacje związane z tematem: Konstytucja 3 Maja. Jury stanęło
przed sporym wyzwaniem. Ostatecznie ustalono, że przyznane
zostaną dwa pierwsze miejsca. Zwycięzcami zostali Emilia Bacińska z klasy IV oraz Miłosz Pegza z klasy VII. Drugie miejsce
przyznano Aleksandrze Ciszewskiej z klasy V, trzecie Annie

Dopłata do czynszów w Kępnie

Uczennice nagrodzone
w konkursie

Mielcarek z klasy VI. Ponadto jury postanowiło wyróżnić pracę Mai Biedy
z klasy V.- Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział, zaangażowanie,
kreatywność – podsumowuje Izabela
Ambrozik dyrektor szkoły. Oprac. m
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Biblioteka Publiczna w Bralinie została beneficjentem programu „Kultura – Interwencje 2020”

Biblioteka z dofinansowaniem

O wsparcie w programie „Kultura – Interwencje 2020”, finansowanym ze środków Narodowego
Centrum Kultury, ubiegało się 1.622
samorządowych instytucji kultury i
organizacji pozarządowych. Biblioteka Publiczna w Bralinie znalazła się
w gronie 277 beneficjentów i otrzyma
dofinansowanie w kwocie 7.000 zł
na realizację projektu pn. „Z książką
przez świat”.
Projekt zakłada integrację międzypokoleniową i wspólną aktywność
kulturalną dzieci, młodzieży i senio-

rów. W ramach projektu zorganizowane zostaną atrakcyjne przedsięwzięcia

Mieszkania Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości
S.A. z dopłatami do czynszów przekraczającymi 50 tysięcy złotych miesięcznie! Wsparcie to nawet 400 złotych
miesięcznie

kulturalne skoncentrowane wokół
książki przygodowej, krajoznawczej i
podróżniczej, animujące życie kulturalne na terenie gminy Bralin. Będą
to warsztaty i spotkania autorskie z
podróżnikami wraz z działaniami aktywizującymi i promującymi czytelnictwo oraz bibliotekę, jako ośrodka
kulturotwórczego, odpowiadającego
na potrzeby lokalnej społeczności
(m.in. warsztaty plenerowe promujące region, wyjazd krajoznawczy do
Puszczykowa – Muzeum Arkadego
Fiedlera).		
Ewa Jędrysiak

Biała Podlaska, Wałbrzych,
Gdynia, Kępice i... Kępno – w tych
lokalizacjach inwestycje spółki PFR
Nieruchomości są objęte programem
dopłat do czynszów „Mieszkanie na
start”. Z wsparcia korzysta już około
240 rodzin. Najniższa dopłata to nieco ponad 100 złotych, a najwyższa
sięga niemal 420 złotych miesięcznie.
Pierwszą inwestycją, w której został uruchomiony program dopłat do
czynszów było osiedle wybudowane
przy ul. Jana III Sobieskiego w Białej
Podlaskiej. Dziś tego rodzaju świadczenie otrzymuje 157 rodzin, czyli
niemal 85 procent wszystkich najemców. Do dopłat są uprawnione także
rodziny, które dochodzą do własności
najmowanego mieszkania.
- Wydatki na mieszkanie to niemała pozycja w domowych budżetach polskich rodzin. W inwestycjach realizowanych przez spółkę
PFR Nieruchomości, w ramach rządowego programu mieszkaniowego,
staramy się osiągnąć jak najatrakcyjniejszą stawkę czynszu. Dodatkowo, dzięki dopłatom realizowanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poprawiamy stan finansów w
wielu polskich domach – podkreśla
Krystyna Wąchała-Malik, członek
zarządu PFR Nieruchomości S.A.
Dopłatami jest objęta także inwe-

stycja w Kępnie przy ul. Przemysłowej. Z programu korzysta większość
najemców – to aż 25 na 36 rodzin
zamieszkujących w kępińskiej inwestycji.
„Mieszkanie na start” uruchomiła ustawa o dopłatach do czynszu
od 1 stycznia 2019 r. Dopłaty, które
finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, są przyznawane na 15 lat
najemcom nowych mieszkań budowanych we współpracy inwestora z
gminą. To pomoc dla tych, których
nie stać na najem lub zakup mieszkania na rynku, a równocześnie ich
dochody są zbyt wysokie, aby mogli
ubiegać się o mieszkanie komunalne.
Żeby dostać dopłatę do czynszu w
programie „Mieszkanie na start” najemca musi spełnić ustawowo określone warunki, m.in. dochodowe.
Mieszkania powstają na terenie
całego kraju i stanowią alternatywę
dla zakupu mieszkania na kredyt.
Jest to propozycja zarówno dla osób,
które rozpoczynają swoją karierę
zawodową, młodych rodzin, a także
Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po prostu nie są
zainteresowani kupnem mieszkania.
Spółka PFR Nieruchomości współpracuje z samorządami, spółkami
Skarbu Państwa i podmiotami prywatnymi.
Oprac. m

Od 18 maja w przedszkolach gminy Bralin nowe zasady
sanitarne

Przedszkola w Bralinie
już działają

Wszystko co łączy ludzi, jest dobrem i pięknem…

Gmina Bralin otrzymała 200 sztuk przyłbic ochronnych
wykonanych przez Firmy „Paprocki” i Kremer Sp. J. A

Gmina Bralin otrzymała 200
sztuk przyłbic ochronnych wykonanych przez Firmy „Paprocki” i Kremer
Sp. J. Teraz przyłbice trafią do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, przedszkoli oraz szkół w gminie
Bralin.
- Wierzymy, że każda założona
przyłbica będzie dodawała sił i wiary,
że w ten trudny czas jesteśmy razem i
wspieramy się. Dziękując Pani Magdalenie Kremer i Panu Robertowi Paprockiemu, życzymy im zadowolenia
i satysfakcji ze wspaniałej inicjatywy.
Gmina Bralin jest dumna ze swoich
mieszkańców! – podkreśla wójt gminy Bralin Piotr Hołoś.
KW

Zgodnie z decyzją rządu RP w
sprawie możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków, w gminie Bralin
podjęte zostały działania zmierzające do uruchomienia tych placówek
oświatowych. Podjęte prace ukierunkowane były na wdrożenie zaleceń i
wszelkich wytycznych ministra edukacji narodowej, głównego inspektora
sanitarnego i ministra zdrowia. Mając
na uwadze bezpieczeństwo dzieci,
personelu i rodziców, organ prowadzący dokonał wstępnej kontroli wyznaczonych standardów.
Po konsultacji z dyrektorami pod-

jęto decyzję o otwarciu Przedszkola
Samorządowego w Nowej Wsi Książęcej oraz Przedszkola „Kwiaty Polskie”
w Bralinie od 18 maja br. Przedszkola
są przygotowane i zostaną uruchomione dla wyraźnie zdeklarowanej wcześniej liczby dzieci przy zachowaniu
wszelkich obostrzeń ze strony personelu, jak i rodziców. Wspólne i odpowiedzialne zachowanie wszystkich i
przestrzeganie obowiązujących przepisów ograniczy możliwość zakażeń
koronawirusem w funkcjonowaniu
placówek. Żłobek w Bralinie pozostaje zamknięty.
Justyna Rojkiewicz
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Piłka nożna >>> Na lipiec i sierpień Wielkopolski Związek Piłki Nożnej planuje dokończenie rozgrywek Totolotek
Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Rywalem GKS-u
Grębanin w 1/8 finału tych zmagań będzie Nielba Wągrowiec

Puchar Polski zostanie dokończony

Po decyzji Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej o zakończeniu rozgrywek ligowych w sezonie 2019/2020, jedyną
otwartą rywalizacją pozostaną zmagania o Totolotek Puchar Polski. Dokończenie wojewódzkiego etapu tych rozgrywek ma odbyć się w lipcu oraz sierpniu.

W marcu, jeszcze przed zawieszeniem rozgrywek ze względu na
rozprzestrzenianie się koronawirusa, udało się rozegrać 1/16 finału
wojewódzkiego etapu rywalizacji o
Totolotek Puchar Polski. Szesnaście
najlepszych ekip miało zmierzyć się
w kolejnej rundzie, którą wyznaczono na 25 marca, do czego już jednak
nie doszło. Teraz, Totolotek Puchar
Polski, to jedyne rozgrywki w województwie, które nie zostały w tym
sezonie przedwcześnie zakończone.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
podjął decyzję o ich kontynuacji. Do
rozegrania pozostały jeszcze cztery
rundy. W rywalizacji bierze udział

Pary 1/8 finału

KS Opatówek – Polonia Środa Wlkp.
SKP Słupca – KKS Kalisz
Iskra Szydłowo – Centra Ostrów Wlkp.
GKS Grębanin – Nielba Wągrowiec
Kotwica Kórnik – Mieszko Gniezno
Winogrady Poznań – Polonia Leszno
Stella Luboń – Sokół Kleczew
ów
Ostrovia Ostrów Wlkp. – Victoria Ostrzesz

między innymi GKS Grębanin. Zmagania wznowione zostaną od 1/8 finału. O awans do ćwierćfinału zespół z
Grębanina powalczy z Nielbą Wągrowiec, przedstawicielem trzeciej ligi.
Mecz odbędzie się w lipcu, a dokładny termin zostanie dopiero ustalony.
Kolejne rundy najprawdopodobniej
rozgrywane będą w odstępach tygodniowych, tak by triumfatora wyłonić przed 15 sierpnia. Polski Związek
Piłki Nożnej określił bowiem dzień
15 sierpnia jako ostateczny termin
przekazania przez wojewódzkie
związki informacji o zespołach, wyłonionych przez nie do rywalizacji
pucharowej na szczeblu centralnym.
Tym samym Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej ma trzy miesiące na
rozstrzygnięcie zmagań. Z uwagi na
prawdopodobne rozgrywanie kolejnych rund w odstępach tygodniowych, Wielkopolski ZPN w najbliższym czasie przeprowadzi losowanie
dalszych faz pucharowej drabinki, by
kluby mogły wcześniej przygotować
się organizacyjnie do ewentualnych
dalszych gier.		
BAS

Piłka nożna >>> Zarząd Wielkopolskiego ZPN zatwierdził
zakończenie rozgrywek i przedstawił komunikat dotyczący
rozstrzygnięcia w rozgrywkach, których klasyfikacje końcowe budziły wątpliwości

Sokół Bralin bez awansu

W czwartek, 7 maja podjęto decyzję o zakończeniu rozgrywek
piłkarskich w sezonie 2019/2020 w czwartej lidze i klasach niższych. Zdecydowano też, że drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Sporo wątpliwości budziła sytuacja w grupie 4 Klasy A.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu 14
maja zatwierdził zakończenie rozgrywek trzeciej i czwartej ligi oraz
niższych klas seniorskich i wszystkich klas młodzieżowych w sezonie
2019/2020. Rozgrywki prowadzone
przez Wielkopolski ZPN zostały
zakończone z uwagi na brak możliwości ich kontynuowania. Sporo
wątpliwości budziła sytuacja w rozgrywkach grupy czwartej Klasy A.
Mianowicie LZS Czajków i Sokół
Bralin zgromadziły po 28 punktów.
Po ostatniej ligowej kolejce drugie
miejsce zajmował LZS Czajków,
który w bezpośrednim meczu poko-

8

nał bralinian 3:2. Sokół legitymował
się jednak lepszym bilansem bramkowym. Decyzją WZPN we wszystkich ligach podtrzymana została
klasyfikacja po dotychczas rozegranych spotkaniach, ustalona zgodnie z Regulaminem Rozgrywek.
Za spotkania/wszystkie spotkania
uznane zostały mecze rozegrane i
zweryfikowane, a nie te, które mogłyby się potencjalnie odbyć. Tym
samym prawo gry w wyższych ligach otrzymał LZS Czajków, który
w następnym sezonie wystąpił w
klasie okręgowej. Bralinianie z kolei
w dalszym ciągu będą występować
w Klasie A.		
BAS

Piłka nożna >>> W ramach trzeciego etapu luzowania obostrzeń ministerstwo sportu
przedstawiło nowe obowiązki i zalecenia. Główne zmiany dotyczą otwarcia hal sportowych oraz zwiększonej liczby osób korzystających z obiektów sportowych

Kolejny etap odmrażania sportu

W poniedziałek, 18 maja, rozpoczął się kolejny, trzeci etap odmrażania sportu w Polsce. Decyzją
rządu otwarte zostały między innymi hale sportowe. Więcej osób może też korzystać z otwartych
obiektów wielofunkcyjnych typu orlik. W dalszym ciągu zamknięte pozostają natomiast siłownie,
baseny, kluby fitness czy korty do squasha. Mają one zostać otwarte dopiero w czwartym etapie.
Według minister sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk może stać się to pod koniec maja.
W Dzienniku Ustaw opublikowano
rozporządzenie w sprawie obostrzeń
obowiązujących od 18 maja w związku ze stanem epidemii. Zawiera ono
wszystkie zapowiedziane kilka dni
wcześniej nowe zasady korzystania
z obiektów sportowych. Od 18 maja
poluzowane zostały obostrzenia dotyczące trenowania na obiektach sportowych. Najważniejsza zmiana dotyczy
otwarcia hal, co jest wybawieniem
dla sportowców trenujących w takich
obiektach. Natomiast zawodnicy ćwiczący na obiektach na świeżym powietrzu będą mogli prowadzić trening w
większych grupach i z większą liczbą
trenerów.
Gdzie można trenować?
W poprzednim, drugim etapie luzowania obostrzeń, który wszedł w
życie 4 maja, zezwolono na korzystanie
między innymi z boisk wielofunkcyjnych typu orlik, kortów tenisowych,
strzelnic czy torów gokartowych. Uprawianie sportu na takich obiektach było
jednak możliwe pod pewnymi ograniczeniami. Mogło jednocześnie przebywać na nich tylko sześć osób plus
prowadzący zajęcia. Od poniedziałku, 18 maja została zwiększona liczba
osób, które będą mogły korzystać z
infrastruktury o charakterze otwartym.
Jednocześnie przebywać w takich miejscach będzie mogło 14 osób oraz dwóch
trenerów. Korzystać można natomiast z
obiektów takich jak: stadiony sportowe,
boiska otwarte i półotwarte (szkolne,
wielofunkcyjne, typu Orlik), skoczni
narciarskich, otwartych torów łuczniczych, otwartych torów wrotkarskich,
otwartych torów kolarskich (w tym do
kolarstwa górskiego), otwartych obiektów do paintballa, otwartych torów
rolkowych, otwartych skateparków,

otwartych torów gokartowych oraz z
infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych. Nieco inaczej wygląda sytuacja,
jeśli chodzi o pełnowymiarowe boiska
piłkarskie. Mogą na nich przebywać 22
osoby plus czterech trenerów. W razie
podzielenia boiska na dwie części, na
każdej połowie limit trenujących będzie wynosił 16 oraz trzech trenerów.
Musi powstać wtedy też pięciometrowa
strefa buforowa. Limity nie uwzględniają obsługi obiektu. Ponadto doprecyzowano, że w przypadku obiektów
wieloboiskowych limity są liczone dla
każdego z boisk oddzielnie. Był to jeden z postulatów zgłoszony we wcześniejszych konsultacjach przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Co
istotne, utrzymany został dotychczasowy reżim sanitarny związany z zachowaniem przerw między użytkowaniem
przez poszczególne grupy obiektów,
zasadami dezynfekcji i prowadzeniem
ewidencji korzystających z boisk.
Hale czekają na sportowców
Kolejną, niezwykle istotną zmianą
będzie dla uprawiających sport udostępnienie hal i sal. Limit osób związany będzie z powierzchnią takiego
obiektu. Z obiektów do 300m2 będzie
mogło korzystać 12 osób oraz jeden
trener. Hale o powierzchni od 301 do
800 m2 będą udostępniane 16 osobom
ćwiczącym plus dwóm trenerom. 24
osoby plus dwóch trenerów to z kolei
limit dla obiektów od 801 do 1000 m2.
Z największych hali, o powierzchni
ponad 1000 m2, korzystać będzie mogło 32 zawodników oraz trzech trenerów. Od minionego poniedziałku
grupy zorganizowane korzystać mogą
między innymi z Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej

w Kępnie. – Począwszy od 18 maja br.
w ramach dalszego odmrażania sportu
powszechnego obiekt hali widowiskowo-sportowej w Kępnie przy ul. Sportowej (z wyłączeniem możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego)
zostaje otwarty dla grup zorganizowanych. Oczywiście, przy bezwzględnym
zachowaniu obostrzeń w zakresie zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, stosowaniu środków ochrony osobistej i zachowaniu limitów
liczebności dla osób przebywających
na danym obiekcie czyli 16 osób + 2
trenerów – czytamy w komunikacie
wydanym przez spółkę Projekt Kępno. Rezerwacji wejść na obiekt można
dokonywać telefonicznie pod numerem
723-892-049 bądź mailowo na adres
sport@pk.kepno.pl. Warto dodać, że
w obiektach nie będzie można korzystać z szatni i węzła sanitarnego (poza
WC). Po każdym treningu urządzenia
będą musiały zostać zdezynfekowane.
Dodajmy, że władze państwowe nadal
nie przyjęły w rozporządzeniu jednoznacznego stanowiska co do zachowania odległości 2 metrów pomiędzy
ćwiczącymi. Ministerstwo Sportu we
wszystkich swoich komunikatach zaleca, by taki dystans zachować. Trzeci
etap luzowania obostrzeń nie pozwala
jednak na korzystanie z innych obiektów, które w dalszym ciągu pozostają
zamknięte. Dopiero w czwartym etapie
odmrażania sportu zostaną otwarte siłownie, baseny, kluby fitness, korty do
squasha, badmintona. Rząd podejmie
decyzję ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce. Na razie nie
znamy terminu kolejnych rozporządzeń. Według minister sportu Danuty
Dmowskiej-Andrzejuk może stać się
to pod koniec maja.
BAS

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY 3 ETAPU ODMRAŻANIA SPORTU
Zwiększenie limitów korzystających z boisk:
=> Boiska typu orlik – 14 trenujących + 2 trenerów
=> Boiska pełnowymiarowe – 22 trenujących + 4 trenerów
=> Boiska pełnowymiarowe podzielone na dwie połowy – 16 trenujących + 3 trenerów
na każdej połowie, przy czym między połowami należy zachować bufor o szerokości 5 metrów
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Powierzchnia hal, a liczba trenujących:
=> Hale do 300 m 2 – 12 trenujących + 1 trener
=> Hale od 301 do 800 m 2 – 16 trenujących + 2 trenerów
=> Hale od 801 do 1000 m 2 – 24 trenujących + 2 trenerów
=> Hale powyżej 1000 m 2 – 32 trenujących + 3 trenerów
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Z kart historii / Polonia Kępno – LKS Ślesin– 4:0
Sezon 2015/2016 był historycznym dla piłki nożnej w powiecie kępińskim, bowiem po raz pierwszy w historii na tym szczeblu rozgrywek wystąpiły dwa
kluby z powiatu kępińskiego. Latem 2015 roku do Orła Mroczeń dołączyła Polonia Kępno. Dla klubu z Alei Marcinkowskiego był to powrót na zaplecze
trzeciej ligi po jedenastu latach przerwy. Kępińscy kibice odetchnęli z ulgą, po tym jak stało się jasne, że przynajmniej przez najbliższy rok biało-niebiescy nie będą musieli rywalizować z takimi „potęgami” jak LZS Czajków, LZS Kuźnica Grabowska czy Klubem Sportowym Rogaszyce. Powrót do
czwartej ligi, a właściwie jej premierowa odsłona miała być niezwykle ciężką przeprawą dla graczy Polonii. Kępnianie na otwarcie sezonu mieli zmierzyć
się przed własną publicznością z LKS-em Ślesin, zespołem, który w imponującym stylu wywalczył wicemistrzostwo czwartej ligi, przegrywając walkę
o trzecią ligę z KKS-em Kalisz o zaledwie dwa punkty. Jednak diabeł nie okazał się taki straszny i zawodnicy trenera Mariusza Strzelaka z przytupem
rozpoczęli tworzenie kolejnego rozdziału w czwartoligowej historii kępińskiej piłki.

Powrót po latach z przytupem

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Lato 2015 roku
było bardzo gorącym i radosnym okresem w historii kępińskiej piłki nożnej. Po chudych latach nadeszły te tłuste. Wszystko za sprawą powrotu Polonii
do czwartej ligi po jedenastu latach przerwy i banicji w niższych klasach rozgrywkowych. Klub z Alei Marcinkowskiego po raz ostatni występował w
czwartej lidze w sezonie 2003/2004, a spora część piłkarzy nie miała prawa pamiętać ostatniego sezonu Polonii na zapleczu trzeciej ligi, bowiem miała
wówczas dziesięć, a nawet sześć lat. Awans drużyny Mariusza Strzelaka oznaczał także, że w sezonie 2015/2016 w czwartej lidze, po raz pierwszy w historii, mieliśmy zobaczyć dwóch przedstawicieli powiatu kępińskiego na tym szczeblu rozgrywkowym. 8 sierpnia 2015 roku, Polonia w swoim powrocie
do czwartej ligi zmierzyła się z LKS-em Ślesin.
Zefka wyciągnęła
pomocną dłoń
Polonia Kępno mistrzostwo Kaliskiej Klasy Okręgowej i co za tym idzie
awans do czwartej ligi wywalczyła 7
czerwca 2015 roku. Sztuki tej kępnianie dokonali na kolejkę przed końcem
rozgrywek w sezonie 2014/2015 i to
dzięki największemu konkurentowi...
Kępiński zespół pokonał wówczas na
własnym stadionie Prosnę Kalisz 3:2,
a kilka godzin później Pogoń Nowe
Skalmierzyce dała sobie wyrwać
punkty Zefce Kobyla Góra. Dzięki takim rozstrzygnięciom Polonia, na ko-

Kobyla Góra składamy serdeczne podziękowania. Przed niedzielnym spotkaniem prezes Zefki złożył na ręce
prezesa Polonii pamiątkowy puchar z
okazji awansu do IV ligi, którego fundatorem był zarząd zespołu z Kobylej
Góry. Warto podkreślić przyjacielską
atmosferę, jaka panowała przed i po
meczu. Podziękować należy również
przyjaciołom z Kobylej Góry za zaproszenie na wspólny poczęstunek,
który miał miejsce tuż po spotkaniu.
W pamięci środowiska piłkarskiego
Polonii na długo pozostanie wspaniała sportowa postawa drużyny Zefki.

Po jedenastu latach Polonia Kępno wróciła do czwartej ligi w wielkim stylu, nie siedząc cicho,
jak na beniaminka bez większego kapitału przystało, tylko rozpychając się łokciami. (FOT:
Przemysław Zimoch www.fotografia-mpfoto.pl)

lejkę przed końcem sezonu, miała pięć
punktów przewagi nad Pogonią, która
nie miała już szans jej wyprzedzić. Los
chciał, że w ostatniej kolejce sezonu
Polonia zagrała na wyjeździe z Zefką
Kobyla Góra, a więc zespołem, który
„pomógł” na finiszu w wywalczeniu
awansu przez kępińskich piłkarzy.
Przed ostatnim meczem zarówno w
szeregach Zefki jak i Polonii dało się
wyczuć spore rozluźnienie. Bardzo miłym gestem wykazał się zarząd klubu z
Kobylej Góry, który ufundował dla kępińskiej Polonii pamiątkowy puchar z
okazji awansu do czwartej ligi. Prezes
Zefki, Andrzej Szajdak wręczył go
przed meczem sternikowi kępińskiego klubu. Włodarze Polonii nie chcieli
pozostawać dłużni i w geście rewanżu
przekazali klubowi z Kobylej Góry
pamiątkową koszulkę wydaną z okazji
awansu do czwartej ligi. Kilka godzin
później na oficjalnej witrynie internetowej kępińskiego klubu pojawiły się
też specjalne podziękowania dla Zefki. – Na ręce działaczy, sponsorów,
piłkarzy, trenera i sympatyków Zefki

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i
życzymy samych sukcesów sąsiadowi
z Kobylej Góry – mogliśmy przeczytać
w komunikacie zamieszczonym na witrynie internetowej kępińskiego klubu.
Rozgrywany w mocno przyjacielskiej
atmosferze mecz Zefki z Polonią zakończył się spodziewanym podziałem
punktów (3:3).
Afrykańska kolonia w Kępnie
Przygotowująca się do powrotu
na czwartoligowe boiska Polonia cały
czas szukała ewentualnych wzmocnień. Polonia testowała nowych graczy, którzy od samego początku mieli
spore szanse na angaż w zespole beniaminka. I trzeba przyznać, że pomysły
działaczy klubu z Alei Marcinkowskiego były dość odważne, bowiem
cała trójka kandydatów do gry w biało-niebieskich barwach pochodziła z
Afryki. Konkretnie z Kamerunu oraz
Mali. Wśród testowanych znaleźli się
Kameruńczycy – Bernard Fai Ndukong i Fritz Ambassa Obassi oraz
Malijczyk Mademba Djibril Cisse.
Afrykańscy gracze mieli trafić do

Kępna z LZS-u Piotrówka, znanego z zatrudniania piłkarzy z Afryki
oraz Ameryki Południowej. Problem
powstał, kiedy od sezonu 2015/2016
wprowadzono nowe przepisy i na
boisku przebywać mógł tylko jeden
zawodnik spoza Unii Europejskiej.
Polska była bowiem jedynym krajem,
gdzie zasady gry piłkarzy spoza Unii
Europejskiej nie były do lata 2015 uregulowane. Decyzja Polskiego Związku
Piłki Nożnej podyktowana była troską
o rozwój naszych piłkarzy. A LZS Piotrówka od kilku sezonów stanowił w
naszym kraju pewnego rodzaju bazę-centrum piłkarzy z Afryki. – Niestety,
musieliśmy odesłać, lub „poupychać”
w niższych ligach kilku obcokrajowców. Tam nie ma żadnych limitów
na grę zawodników spoza Unii Europejskiej. Dlatego też zaprosiliśmy do
współpracy prezesów klubów – mówił
wówczas Ireneusz Strychacz, prezes
LZS-u Piotrówka. Z propozycji współpracy postanowiono więc skorzystać
w Kępnie. Na treningach zaczęło pojawiać się więc trzech graczy z Afryki.
Cała trójka była sprawdzana w meczach kontrolnych. – Widać, że zawodnicy z Afryki potencjał mają olbrzymi,
a przede wszystkim nasi gracze widzą
sami w nich wzmocnienie dla zespołu
– mówił tuż przed rozpoczęciem sezonu Mariusz Strzelak, szkoleniowiec
kępińskiej Polonii. W klubie z Alei
Marcinkowskiego ostatecznie postanowiono zatrudnić Madembę Djibrila
Cisse i Bernarda Fai Ndukong, który
w przeszłości miał na koncie występy
między innymi w młodzieżowych reprezentacjach Kamerunu.
Kopciuszek powrócił na bal
Sobotnie popołudnie, 8 sierpnia
2015 roku było dla kępińskiej Polonii i jej występów w czwartej lidze
najważniejszym od jedenastu lat, bowiem klub z Alei Marcinkowskiego
po raz ostatni zagrał na tym szczeblu
rozgrywkowym w sezonie 2003/2004.
Jedenaście lat to szmat czasu. Tyle
czekali fani Polonii na powrót swojej
drużyny do grona najlepszych zespołów Wielkopolski. Jeszcze kilkanaście
lat wcześniej rzecz nie do pomyślenia.
Polonia pod koniec lat dziewięćdziesiątych była jedną z czołowych drużyn
regionu. Tego, co spotkało klub w kolejnych latach nie przewidział chyba
nikt. Spadek z czwartej ligi, a następnie gehenna związana z wycofaniem
zespołu z klasy okręgowej sprawiły, że

1. kolejka GRUPY POŁUDNIOWEJ
iv LIGI 2015/2016
Sobota, 8 sierpnia 2015 roku
Kępno / Stadion Miejski
KKS Polonia Kępno – LKS Ślesin – 4:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Piotr Cierlak - 14’, 2:0 Patryk Słupianek - 78’, 3:0
Piotr Cierlak - 83’, 4:0 Marcin Gruszka - 90+5’ (z karnego).
Polonia: Jakub Pieprzyk – Mateusz Gola (Damian Kurzawa - 84’),
Bernard Fai Ndukong, Witold Kamoś, Bartosz Mikołajek –
Paweł Barczak (Michał Górecki - 78’), Łukasz Nawrot,
Jakub Górecki (Wojciech Drygas - 51’), Patryk Słupianek
(Borys Wawrzyniak - 86’) – Piotr Cierlak, Marcin Gruszka.
Trener: Mariusz Strzelak.
LKS Ślesin: Szymon Szymański – Rafał Dębowski,
Damian Markiewicz, Kamil Lenartowski, Łukasz Jaskulski,
Łukasz Łajdecki, Adrian Majewski (Andrzej Górski - 80’),
Dawid Kierzek, Paweł Krygier (Krzysztof Siedlecki - 46’),
Bartosz Andrzejewski, Mariusz Olczyk (Michał Kwiatkowski - 65’).
Trener: Marcin Woźniak.
Czerwona kartka: Szymon Szymański - 90+4’ (LKS Ślesin).
Sędziował: Paweł Kaczała (Pleszew).

jeden z najstarszych klubów w Polsce
stracił cały swój blask. Ale latem 2015
roku nikt w Kępnie nie chciał wracać
do przeszłości. Twierdzono, że najgorszy okres kępnianie mają już za sobą.
Liczyło się tylko premierowe starcie
na inaugurację rozgrywek. Drużyna
z Alei Marcinkowskiego przystąpiła do inauguracji z LKS-em Ślesin z
nowymi twarzami w składzie. Polonię w letniej przerwie zasili gracze
kępińskich Marcinków oraz dwójka
wspomnianych zawodników z Afryki.
Podczas meczu z LKS-em Ślesin trener kępnian miał do dyspozycji tylko
20-letniego Kameruńczyka. Wszystko dlatego, że nie zdążono załatwić
formalności związanych z transferem
Malijczyka, którego jednak uprawniono do gry w kolejnych meczach.
Pod nieobecność gracza z Mali w roli
głównej w ataku wystąpili zawodnicy,

którzy w poprzednich sezonach stanowili o obliczu gry kępińskiej drużyny.
Pierwszą bramkę dla biało-niebieskich
po powrocie do czwartej ligi zdobył w
14. minucie Piotr Cierlak. Ten sam zawodnik do bramki rywali trafił jeszcze
w 83. minucie. Wcześniej prowadzenie gospodarzy podwyższył Patryk
Słupianek. Wynik spotkania w piątej
minucie doliczonego czasu gry ustalił strzałem z rzutu karnego Marcin
Gruszka. – Cieszymy się bardzo z
tych pierwszych trzech punktów. To
było bardzo ważne zwycięstwo, które
ze sportowego i psychicznego punktu
widzenia pozwala nam z optymizmem
wejść w sezon. Wszyscy jesteśmy bardzo mile zaskoczeni inauguracją. Bez
dwóch zdań wygraliśmy zasłużenie –
mówił po meczu Mariusz Strzelak,
trener kępińskiej Polonii.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Mariusz Strzelak (Trener Polonii Kępno)
Jestem bardzo mile zaskoczony tym co wydarzyło się dzisiaj. Myślę,
że kibice też mogli czuć się w pełni usatysfakcjonowani zarówno z wyniku
jak i gry. Cały czas będę twierdził, że LKS to bardzo dobry i doświaczony
zespół. W poprzednim sezonie ślesinianie wywalczyli wicemistrzostwo
czwartej ligi, dlatego to zwycięstwo cieszy nas podwójnie, bo trzeba pamiętać, że my do tego sezonu przystępujemy jako beniaminek.
Marcin Woźniak (Trener LKS-u Ślesin)
Zagraliśmy bardzo złe spotkanie. Praktycznie w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła byliśmy słabsi od gospodarzy. Przegraliśmy zasłużenie
i nie podlega to jakiejkolwiek dyskusji. Zawiedliśmy też indywidualnie, bo po
niektórych zawodnikach spodziewałem się więcej. Katastrofalna postawa
zawodników złożyła się na fatalną całość. Tak naprawdę nie ma sensu
doszukiwać się jakichkolwiek pozytywów w naszej grze. Gratuluję Polonii
udanego powrotu do czwartej ligi i zwycięstwa, na które w pełni zasłużyła.
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GMINA
echo rychtala
maj 2020, nr 16 (930)

kurier baranowa
maj 2020, nr 18 (1163)

Porozumienie pomiędzy Gminą Rychtal a Powiatem Kępińskim dotyczące remontu drogi pomiędzy Sadogórą a Buczkiem Wielkim

Eksperci z krakowskiej RIO, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie przygotowali kolejną edycję Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego.
Jego wyniki zamierzano zaprezentować w maju br. na V Europejskim Kongresie Samorządów, jednak pandemia spowodowała przeniesienie tej imprezy na jesień br. Przypominamy,
że w 2018 r. baranowski samorząd uplasował się wśród gmin wiejskich na 9. miejscu w Polsce

Drogę czeka remont Baranów ponownie w czołówce

Starostowie wraz z wójtem Adamem Staszczykiem
na drodze, która poddana będzie remontowi

Odcinek drogi powiatowej pomiędzy Sadogórą a Buczkiem Wielkim będzie wyremontowany. 4 maja
br. podpisane zostało porozumienie
pomiędzy Gminą Rychtal a Powiatem Kępińskim, mające na celu
wspólną realizację tego projektu.
Koszt remontu szacowany jest na

220.000 zł. Znaczną część tej kwoty
– 200.000 zł wyłoży z budżetu Powiat Kępiński. Gmina Rychtal, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy,
przekazała na ten cel 20.000 zł. Porozumienie będzie zrealizowane do
końca bieżącego roku.
Oprac. KR

GONIEC PERZOWSKI
maj 2020, nr 16 (921)
Nowy wizerunek przystanku PKS

Nowe oblicze
perzowskiego przystanku

Odremontowany przystanek
PKS w Perzowie

wskaźników naszego budżetu. Nikt
nie jest w stanie, nawet największy
malkontent, podważyć takiego podsumowania naszej pracy.
W czym tkwi sekret efektywnego zarządzania finansami samorządu gminnego?
Sekretem dobrego zarządzania
jest współpraca na wszystkich szczeblach JST. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, dobrze dobrany zespół pracowników, jednostki organizacyjne gminy,
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, sołtysi itp. Bo to praca z ludźmi i dla ludzi. Ogromnie się cieszę, bo
jest to potwierdzenie dobrze wykonywanej przeze mnie i mój zespół pracy,
motywuje to do dalszej samorządowej
gospodarności.
W jaki sposób Gmina przyciąga
inwestorów?
Od wielu lat utrzymujemy podatki na niskim poziomie, stosujemy
dwuletnią ulgę podatkową dla nowych
inwestycji, budujemy drogi dojazdowe
do nowych fabryk, zmieniamy plany
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy. Nazywają nas „zagłębiem
meblowym”. Na koniec 2019 r. zarejestrowanych było w naszej gminie 621
podmiotów gospodarczych, z czego
80% to branża stolarska. Od wielu lat
nie odnotowuje się u nas bezrobocia.
Zawsze podkreślam, że taki rozwój
gminy zawdzięczamy naszym przedsiębiorcom.
Jakie inwestycje udało się zrealizować ze środków unijnych w ostatnich latach?

Trudno jest pozyskać środki zewnętrzne, kiedy w kryteriach punktowanych jest dochód na 1 mieszkańca,
a u nas jest to wysoki wskaźnik. Przez
ostatnie trzy lata pozyskaliśmy środki
na kwotę 10.760.000 zł – na sport, edukację i rewitalizację.
Jak pandemia wpływa na finanse Gminy?
Krótko mówiąc – fatalnie. Odczuwamy już teraz niższe wpływy z
podatku PIT i CIT. Jestem zaniepokojona, jak poradzą sobie nasze przedsiębiorstwa i jak to odbije się na naszym
budżecie. Dobrze, że na dzień dzisiejszy mamy zerowe zadłużenie.
Jakie zmiany najwcześniej i najdotkliwiej odczują przedsiębiorcy w
naszej gminie?
Przede wszystkim finansowe i kadrowe. Pandemia nas nie ominęła.
W jaki sposób Gmina zaangażowała się we wsparcie przedsiębiorców?
7 kwietnia br. wprowadziliśmy
uchwałę o zwolnieniu na 3 miesiące
z podatku od nieruchomości, jeżeli
przychody przedsiębiorstw spadną o
minimum 30%.
Jaka jest Pani zadaniem prognoza dotycząca sytuacji społeczno-gospodarczej na najbliższy rok w
gminie?
Mocne spowolnienie. Już nie będzie tak bogato. Bądźmy wyrozumiali, pomagajmy sobie, przetrwajmy ten
czas stosując środki bezpieczeństwa i
nakazy.
Oprac. UG Baranów

12 maja br. podpisana została umowa na zadanie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem
opieki dziennej nad seniorami”

Rewitalizacja coraz bliżej

Dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej przystanek w Perzowie
zyskał zupełnie nowe oblicze. Na
początek gruntownie odnowiono
wszystkie ściany, następnie pędzle
do rąk chwyciły pracownice GOK i

Biblioteki: Natalia Kowalczyk, Monika Domagała, Iwona Witczak.
Nowe malowidła przyciągają wzrok
mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, którzy wśród drzew z
uśmiechem podziwiają kolorowe
sowy. 		
Oprac. m

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
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Autorzy raportu prześledzili finanse każdego polskiego samorządu,
definiując wcześniej siedem kluczowych wskaźników. Zwrócono więc
uwagę na: udział dochodów własnych badanych samorządów w ich
dochodzie ogółem, relację nadwyżki
operacyjnej do dochodów ogółem,
wielkość wydatków inwestycyjnych,
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków
europejskich w wydatkach ogółem,
udział podatku dochodowego od osób
fizycznych w dochodach oraz zadłużenie samorządów. Samorządy zostały przy tym podzielone na 5 kategorii
– gminy wiejskie, miejsko-wiejskie,
miejskie, miasta na prawach powiatu i
powiaty ziemskie. W każdej z tych kategorii wyłoniono zwycięzcę. Wyniki
ogłoszone zostaną jesienią, jednak
już teraz poinformowano o obecności
Gminy Baranów w czołówce rankingu. Receptę na sukces zdradza wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Czy wysoka lokata w rankingu
buduje prestiż w środowisku samorządowym i czy pomaga w przyciąganiu inwestorów?
W pracach przy sporządzeniu rankingu wzięli udział naukowcy, którzy
są wybitnymi specjalistami w dziedzinie finansów i pracują na największych
uniwersytetach w Polsce. Ich autorytet
daje pewność, że dokument jest najlepszym podsumowaniem pracy samorządowców w ostatnich latach. Ten
ranking definiuje siedem kluczowych

Umowę na zadanie pn. „Pełnie- i rękojmi na roboty budowlane dla
nie funkcji Inżyniera Kontraktu nad przedmiotowego zadania inwestyrealizacją zadania pn. Rewitalizacja cyjnego, tj. do 31 grudnia 2027 r.
Rynku w Baranowie wraz z rozbu- Koordynatorem projektu został J.
dową, przebudową i zmianą sposo- Rybka. Jego zespół wraz z nim libu użytkowania budynku szkoły na czy 7 osób: asystentka koordynatora
ośrodek kultury z ośrodkiem opieki projektu, inspektor nadzoru branży
dziennej nad seniorami”
zawarto pomiędzy Gminą
Baranów, reprezentowaną
przez wójt Bogumiłę Lewandowską-Siwek a Biurem Inwestorskim Sp z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu,
reprezentowanym przez
prezesa Zarządu Janusza
Rybkę.
Wymagany
termin
świadczenia usług Inżyniera Kontraktu sięga do
30 listopada 2022 r. Zobowiązania wynikające
z niniejszej umowy rozciągają się także na okres Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek wraz z
Januszem Rybką podczas podpisania umowy
przewidzianej gwarancji
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konstrukcyjno-budowlanej, inspektor nadzoru branży sanitarnej, inspektor nadzoru branży elektrycznej Piotr Wasiucionek, inspektor
nadzoru branży drogowej oraz specjalista d/s rozliczeń i sprawozdawczości. 			
ems
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gmina
Na stawie w Nowej Wsi zadomowiły się łabędzie

G£OS TRZCINICY
maj 2020, nr 21 (1139)

Łabędzie w Nowej Wsi

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” w Gminie Trzcinica

Dopłaty do zmiany ogrzewania

Od 15 maja ulegną zmianie zasady naboru oraz wypłacania dopłat
w ramach programu priorytetowego
„Czyste Powietrze”. W ramach planowanej do uruchomienia w połowie maja pierwszej części nowego
programu możliwe będzie uzyskanie
dotacji lub dotacji z przeznaczeniem
na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego.
Zgodnie z nowymi wytycznymi
beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania
mogą liczyć na wsparcie do kwoty
20 tys. zł. W przypadku gdy inwestycja obejmuje bardziej efektywne
źródło ogrzewania, np. pompę ciepła,
wtedy można otrzymać do 25 tys. zł,
a jeśli do tego zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, to łączna
kwota może sięgnąć nawet 30 tys.
zł. Pojawi się możliwość finansowa-

nia przedsięwzięć rozpoczętych do 6
miesięcy przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie, przy czym data ich
rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Nowa wersja programu umożliwia również wsparcie
inwestycji już zakończonych.
W zmodyfikowanym programie
przyjęto kryterium rocznego dochodu do 100 tys. zł i pod uwagę brany
jest tylko dochód beneficjenta. Nie
będzie już konieczności przeliczania
dochodu na członka rodziny, chyba
że beneficjent zamierza wnioskować
o wyższe kwoty.
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i
zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych. Program skupia się na
wymianie starych pieców i kotłów na

paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych celem
efektywnego zarządzania energią.
Adresatami programu są osoby fizyczne będące właścicielami/
współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz osoby fizyczne, które
posiadają prawo własności lub są
współwłaścicielami wydzielonego w
budynku jednorodzinnym lokalu z
wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zgodnie z porozumieniem z 8 lipca 2019 roku zawartym między Gminą
Trzcinica a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, Urząd Gminy
Trzcinica przyjmuje wnioski. Od dnia
podpisania porozumienia z terenu
gminy Trzcinica złożono 18 wniosków
– informuje Grzegorz Hadzik wójt
gminy Trzcinica.
Oprac. m

Życie w dobie epidemii koronawirusa nie jest łatwe. Ograniczone
możliwości przemieszczania się powodują, że wiele osób tęskni za wyjściem na łono natury. Przyroda żyje
jednak swoim rytmem, korzystając z
większej ciszy i braku ludzi.
Poniżej prezentujemy łabędzie,

które zamieszkały na stawie w Nowej
Wsi. - Ponawiamy tym samym apel,
aby uszanować spokój tych ptaków,
by mogły ubogacać krajobraz naszej
gminy. Przypominamy także, że pieczywo nie jest odpowiednim pokarmem dla łabędzi – informuje wójt
Grzegorz Hadzik.
Oprac. m

W gminie Trzcinica powstały stacje meteorologiczne

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie

Nowy wodociąg w Trzcinicy

Dobiegły końca prace przy budowie odcinka tranzytowego wodociągu w ulicy Jana Pawła II od ulicy
Zamkowej do Probostwa. Powyższe
prace były skoordynowane z pracami

ziemnymi wykonywanymi w ramach
przebudowy drogi Trzcinica – Laski.
Powyższy tranzytowy odcinek
wodociągu będzie drugim i równoległym do wybudowanego w 2018 r.

Trwa budowa wodociągu

odcinka tranzytowego w ulicy Młyńskiej.
Posiadanie dwóch równoległych
odcinków da większą moc przesyłu
wody oraz przyczyni się do większej
odporności systemu zaopatrzenia w
wodę na ewentualne awarie.
Zabezpieczone zostały także
środki na wykonanie automatycznej
agregatorowni w stacji uzdatniania
wody w Laskach.
- Powyższa agregatorownia
będzie dostarczała w sposób automatyczny energię elektryczną potrzebną do zasilania pomp i innych
urządzeń w przypadku awarii linii
zasilających, a takie się zdarzają przy silnych wiatrach. Gmina
Trzcinica oprócz zabezpieczonych
środków posiada także odpowiednią
dokumentację. Łączna wartość obu
zadań wodnych to około 250 000 złotych – wyjaśnia Grzegorz Hadzik
wójt gminy Trzcinica.
Oprac. m

Szkolne stacje meteorologiczne
Zamontowane zostały stacje meteorologiczne przy Zespole Szkół w
Laskach i Zespole Szkół w Trzcinicy.
Jedną z nich sfinansowało Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski”,
a środki na zakup i montaż drugiej
pochodziły z budżetu Urzędu Gminy
Trzcinica.

- Obie stacje dają możliwość
wzbogacenia procesu edukacyjnego o
bezpośredni kontakt z naturą i zjawiskami atmosferycznymi. Każda stacja
składa się z dwóch elementów, jednego naziemnego oraz drugiego umieszczonego na budynku – zaznacza wójt
Grzegorz Hadzik.
Oprac. m

Zamontowano oświetlenie uliczne w Ignacówce Trzeciej

Oświetlenie w Ignacówce Trzeciej

8 maja 2020 roku firma Paprocki Obróbka Mechaniczna CNC Robert Paprocki oraz firma Kremer Spółka Jawna nieodpłatnie przekazały do Urzędu Gminy w Trzcinicy 25 sztuk
przyłbic ochronnych

Sprzęt ochronny dla placówek oświatowych

Przyłbice ochronne, w ramach
zabezpieczenia przed wirusem SARS-CoV- 2, zostały rozdysponowane

Przyłbice dla mieszkańców
Trzcinicy

wśród pracowników żłobka i przedszkoli.
Wójt Gminy Trzcinica składa

przedsiębiorcom serdecznie podziękowanie za okazaną pomoc
i bezpłatne przekazanie sprzętu
ochronnego.
Ponadto wojewoda wielkopolski
przekazał 155 litrów płynu do dezynfekcji na potrzeby placówek oświatowych. W placówkach oświatowych
zgromadzono też 1100 maseczek
ochronnych, które zostały uszyte
przez pracowników przedszkoli i
żłobka, a materiały do ich uszycia
dostarczył Urząd Gminy Trzcinica.
Wszystkie środki ochronne zostaną wykorzystane przy uruchamianiu
placówek oświatowych.
Oprac. m

Zamontowane latarnie
już świecą

Zakończył się montaż nowych
lamp w miejscowości Ignacówka
Trzecia. W ramach wspólnego zadania zostanie zainstalowanych 21
nowych lamp w miejscowościach
Aniołka Parcele kierunek Wielki Bu-

czek, Nowa Wieś i właśnie Ignacówka Trzecia
Łączna wartość to 27 400 złotych, w tym 24 000 złotych to środki
przekazane przez Gminę Trzcinica.
Oprac. m
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Drobne

ogłoszenia

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 68/05/20)
Sprzedam dom jednorodzinny w Rychtalu.
Tel. 887 425 705.
(TK 61/04/20)
Sprzedam działkę rolną na Lipce k. Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 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 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 działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2. linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 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)

Sprzedam tanio fotel dwuosobowy (rozkładany
do spania). Tel. 536 234 020. (TK 63/04/20)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

rolnicze

Do wynajęcia mieszkanie 52 m2 w Kępnie,
Os. Grafitowe. Tel. 691 023 693.
(TK 71/05/20)

Sprzedam pszenicę. Tel. 696 726 190.
(TK 72/05/20)

Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
Wynajmę mieszkanie dla dwóch mężczyzn.
Kępno, ul. Osińska 21. Tel. 608 209 680.		
(TK 69/05/20)

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

(TK 65/05/20)

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

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.
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Sprzedaż młodych kurek - Sadogóra koło
Rychtala. Tel. 62 78 16 322, 693 661 542
(TK 58/04/20)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
sprzedam
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)

praca
Przyjmę do pracy w masarni. Tel. 603 369 519.
(TK 73/05/20)
Firma FPUH Mariusz Musialski zatrudni
pracowników do prac remontowo-wykończeniowych. Tel. 603 516 605. (TK 70/05/20)
US£UGI
Podejmę się opieki osoby starszej
w Kępnie. Tel. 606 757 246.
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
kostka brukowa, montaż sanitariatu, inne
prace wykończeniowe. Tel. 664 222 885.
(TK 64/04/20)
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)
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Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości,
iż został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości
lokalowej stanowiącej własność Gminy Łęka Opatowska
przeznaczonej do użyczenia i najmu. Wykaz wywieszono
w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska i na tablicach
ogłoszeń w sołectwach oraz opublikowano
na stronie internetowej: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl.
Okres wywieszenia - 21 dni od dnia 21 maja 2020r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Łęka Opatowska – ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112
(tel. 62 7814532).

II przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
położonego w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1
wraz z terenem pod ogródek gastronomiczny
1. Przedmiot przetargu, opis nieruchomości oraz cena wywoławcza do ii przetargu
Przedmiotem II przetargu pisemnego – nieograniczonego jest najem na okres 5 lat:
1) Lokalu użytkowego o powierzchni 134,10 m², znajdujący się w budynku ratusza, na nieruchomości
zabudowanej położonej przy ul. Ratuszowej nr 1 w Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów,
w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno jako działka nr 1385 o powierzchni 0,0627 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00047448/5;
2) Gruntu utwardzonego kostką granitową o powierzchni 30 m² przeznaczony pod lokalizację ogródka
gastronomicznego położony na części nieruchomości przy ul. Rynek w Kępnie, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno jako działka nr 1386/1
o powierzchni 0,0081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą
KZ1E/00048683/1;
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Kępno, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie
są przedmiotem zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomości położone
są w terenach o przeznaczeniu: tereny usług administracji - symbol rysunku planu: AA7UA i AA8UA.
Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr rej. 1155/A (KL.III-880/322/70) – wszelkie działania
inwestycyjne wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cena wywoławcza czynszu najmu lokalu i gruntu, do przetargu ustala się na kwotę 3.322,00 zł (słownie:
trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa i 00/100 złotych) miesięcznie netto, plus należny podatek VAT.
2. Termin oraz miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 roku, o godzinie 10:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie, przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno.
3. Informacje dodatkowe
1) Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano
w ogłoszeniu o przetargu.
2) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1 i ul. Kościuszki 9
w Kępnie
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http:/www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
publicznej Gmina Kępno.
3) Dodatkowe informacje można uzyskać w Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9
(tel. 62 / 78 25 810) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600
Kępno.
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Ogłoszenia

prośba
o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU
DOMU DLA RODZINY
SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć
akcję, znajdą informację,
wpisując link:
www.pomagam.pl/basia3

SUKNIE ŚLUBNE

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

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

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

TEL. 723 882 777

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

kontakt: 600 959 111.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

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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„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Gospodarstwo rolne AKWAROL s.c.
400 ha, Laski, gmina Trzcinica

Max Brallier - „Ostatnie dzieciaki na Ziemi. I coś kosmicznego (tom 4.)”

Zatrudnimy na umowę o pracę lub inne:

W czwartej części „Ostatnich dzieciaków na Ziemi”, dzielny i zwariowany bohater Jack Sullivan
i jego przyjaciele znów walczą ze złem. Nieoczekiwanie, ich przeciwnikiem staje się… inny człowiek! Tym razem akcja rozgrywa się w środku zimy i wszędzie leży głęboki śnieg. Dobre potwory
boją się śniegu i lodu, a dzieci nie mają najlepszych ubrań na zimę, ale pomimo tego starają się pokazać dobrym potworom, jak fajnie można się bawić na śniegu i jakie piękne jest Boże Narodzenie.
Jednak zabawa w wielką wojnę na śnieżki zostaje brutalnie przerwana, kiedy ktoś kradnie broń Jacka, Tasak Louisvilski – czyli rozłupany kij baseballowy. Złodziejką jest kobieta o imieniu Evie, która
jeździ na jednorękim potworze o imieniu Meathook. Okazuje się, że Evie próbuje przywołać Ghazta,
strasznego szczura-potwora, generała zombiaków. Kiedy dzieciaki prawie już znajdują Evie i Tasak,
dowiadują się, że kradzież broni jest tylko częścią mrocznego planu przejęcia świata. I okazuje się,
że jedynym sposobem, w jaki przyjaciele mogą pokonać Ghazta, jest zniszczenie
Tasaka. Czy wydarzy się bożonarodzeniowy cud? Czy uda im się uratować świat?

Zootechnik lub weterynarz fermy krów mlecznych

Wymagania:
- doświadczenie mile widziane w hodowli bydła
mlecznego
		lub chęci jego nabycia;
- wykształcenie wyższe zootechniczne lub weterynaryjne;
- znajomość z zakresu hodowli bydła mlecznego;
- zdolność i komunikatywność do samodzielnego
zarządzania.

Pracownik hodowli zwierząt

Wymagania:
- wykształcenie rolnicze;
- zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy;
- zadawanie pokarmów;
- utrzymywanie czystości w oborach;
Kontakt:
- prowadzenie udojów.
Tel. 601 760628
e-mail: biuro@limore.pl

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Matwiejewa - „Przełęcz Diatłowa. Tajemnica dziewięciorga”
W styczniu 1959 roku grupa studentów i absolwentów Politechniki Uralskiej w Swierdłowsku
(dzisiejszy Jekaterynburg) pod przywództwem Igora Diatłowa wyruszyła na północny Ural z zamiarem zdobycia szczytów Otorten i Ojka-Czakur. Wieczorem pierwszego lutego uczestnicy wyprawy
rozbili obóz na zboczu góry Chołatczachl, aby przeczekać pogarszającą się pogodę. To, co wydarzyło
się później pozostaje zagadką do dziś – wszyscy ponieśli śmierć w tajemniczych okolicznościach. W
trakcie prowadzonego śledztwa powstało wiele hipotez dotyczących dramatu, który wydarzył się na
Przełęczy Diatłowa. Kiedy kilkadziesiąt lat później młoda pisarka przypadkowo trafia na informację
o tragedii „diatłowców”, jej życie zaczyna się w dziwny sposób splatać z wydarzeniami z 1959 roku. Anna próbuje dociec prawdy.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Potyra - „Pchła”
Wigilia Bożego Narodzenia. Ulice Warszawy pustoszeją, mieszkańcy zaszywają się w zaciszu
swych domów, by zasiąść przy świątecznych stołach. Jednak nie wszyscy. Adam Lorenz, komisarz
Wydziału Zabójstw, dostaje wezwanie. W jednym z mieszkań zostaje zastrzelony młody mężczyzna.
Miejsce zbrodni nie przypomina niczego, z czym Lorenz spotkał się podczas wieloletniej pracy w
policji. Morderstwo wydaje się bardzo szczegółowo zaplanowane. Nie ma żadnych śladów. Nie ma
podejrzanych. Nie ma motywu. Jedynym punktem zaczepienia jest stara fotografia pozostawiona
przez zabójcę. Do pomocy w śledztwie zostaje przydzielona profilerka Iza Rawska. Wspólnie z Lorenzem usiłuje odgadnąć, jaka historia kryje się za popełnioną zbrodnią. Nie mogą przypuszczać, że
to dopiero jej początek…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 21
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 27 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. Max Brallier - „Ostatnie dzieciaki na Ziemi...”,
2. Anna Matwiejewa - „Przełęcz Diatłowa...”,
3. Anna Potyra - „Pchła”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 nagrody otrzymuj¹:

Sebastian Usiak (Trzcinica),
Magdalena Wawrzyniak (Domanin).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu będziesz wyrozumiały i serdeczny
w stosunku do innych ludzi. Nie będziesz egoistą
i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra.
Chętnie pomożesz komuś, kto nie radzi sobie ze
swoimi sprawami.

Byk 21 IV – 21 V
Zastanów się, czy twoje plany są realne. Możesz
marzyć o czymś, co wcale nie okaże się dla ciebie
właściwe. Skoncentruj się na ważnych sprawach,
nie licz na przyszłe korzyści. W tym tygodniu ważne jest to, co dzieje się „tu i teraz”.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.
Nie szarp się, nie rozdrapuj starych ran.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Na Zdrowie” - 21.05.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 22.05.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 23.05.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 24.05.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 25.05.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 26.05.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 27.05.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

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

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu postanowisz rozprawić się z przeciwnościami losu oraz wrogami, którzy przeszkadzają ci osiągnąć sukces. Dojdziesz do wniosku,
że nie możesz dłużej zwlekać i oglądać się na decyzje innych ludzi.

Lew 23 VII – 22 VIII
Poczujesz się zmęczony lub bezradny i odmówisz
udziału w ważnym przedsięwzięciu. Zastanów się,
jakie są powody tej sytuacji. Być może wcześniej
zbagatelizowałeś trudności i teraz obawiasz się,
czy sobie ze wszystkim poradzisz.

Panna 23 VIII – 22 IX
Ktoś sprawiedliwy i rozważny zgodzi się pomóc
ci w ważnej sprawie. Nie odrzucaj dobrych rad,
tylko spokojnie je przemyśl. Karta dobrze wróży
osobom, które mają do załatwienia ważną sprawę w urzędzie.

Waga 23 IX – 23 X
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.

Skorpion 24 X – 21 XI
Poczujesz, że działasz słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne kłopoty wpłynęły na twój dobry nastrój. Nie
wstydź się swoich zalet! Przekonasz kogoś do
swoich pomysłów.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. Zbyt
szumne obietnice mogą się źle dla ciebie skończyć. Bądź uczciwy i skromny, a szczęście cię nie
opuści. Karta przestrzega przed wydatkami na
rzeczy luksusowe, ale niepotrzebne.

WÓJT GMINY RYCHTAL
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychtalu
ul. Rynek nr 1, tablicy ogłoszeń wsi Proszów,
a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rychtalu
http://rychtal.nowoczesnagmina.pl
został wywieszony na okres 21 dni tj.:
od 21 maja 2020 r. do dnia 11 czerwca 2020 r.
– wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal,
oznaczonej jako działka nr 121/3 o pow. 0,1454 ha
położonej w Proszowie, księga wieczysta KZ1E/00034166/0
przeznaczonej do zamiany.
Wójt Gminy Rychtal
mgr inż. Adam Staszczyk

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

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

(62) 78 292 84

Firma Latmax
zatrudni osobę na stanowisko

lakiernik
konstrukcji
stalowych,
ślusarz.
Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu ważne sprawy ostro ruszą do
przodu. Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się,
że możesz zrobić coś, co wcześniej było poza
twoim zasięgiem. Daj się ponieść wydarzeniom
i jak najszybciej przystosuj się do nowych okoliczności.

Wodnik 20 I – 18 II

Potraktuj wydarzenia tego tygodnia jak ważny egzamin, który chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i
zasięgaj porady ludzi, którzy są dla ciebie autorytetem. Pamiętaj też o odpoczynku. Trochę rozrywki i beztroskiej zabawy dobrze ci zrobi.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu szczęście ci sprzyja. Bądź dobrej
myśli i zabierz się za trudne sprawy. Możesz liczyć na udane spotkanie z ważną osobą lub kimś,
od kogo zależy powodzenie twoich spraw. W miłości i związkach z ludźmi nadejdą dobre chwile.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
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