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W Kępnie zbadano
ponad 1000 osób
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99

kiełbasa

biała

W Kępnie pobrano 1202 wymazy na obecność COVID-19 w ciągu akcji „test and go”.
Pierwotnie z badań mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu kępińskiego i
ostrzeszowskiego. W niedzielę dodatkowo pobierano wymazy od mieszkańców powiatu wieruszowskiego, a nawet oleśnickiego.
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Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kępnie

256 zakażonych w powiecie kępińskim

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2, na stronie Starostwa
Powiatowego w Kępnie publikowane
są komunikaty Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kępnie.

koronawirusem objętych nadzorem epidemiologicznym jest aktualnie 207 osób,
hospitalizowane są 222 osoby, a poddane
izolacji lub kwarantannie – 5.523 osoby.
Odnotowano 2.059 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 147 osób
zmarło (stan na 26 maja br.).

W zakładzie pracy w Jankowach zostało przebadanych
966 osób. Fot. Dla Radia SUD Marek Radziszewski
Specjalnie dla naszych Czytelników
prezentujemy zestawienie danych epidemiologicznych z terenu powiatu kępińskiego w ostatnich tygodniach.
Na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia zakażenia

W powiecie kępińskim do tej pory
zdiagnozowano 256 potwierdzonych
przypadków zarażenia koronawirusem. Wśród nich są również dzieci. Na
szczęście większość zakażonych jest w
dobrym stanie i przebywa w izolacji

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-

156 / 10

355

462

21 maja 2020 r.

166 / 10

469

185

22 maja 2020 r.

168 / 11

558

185

23 maja 2020 r.

174 / 11

603

185

24 maja 2020 r.

238 / 11

553

185

25 maja 2020 r.

252 / 11

639

134

26 maja 2020 r.

256 / 11

674

103

domowej. Zmarła jedna osoba z powiatu kępińskiego, u której stwierdzono COVID-19. Są jednak także dobre
informacje: 1.051 osób z Wielkopolski
wyzdrowiało – w tym 11 z powiatu kępińskiego.

297 zakażonych w zakładzie
w Jankowach

Po wystąpieniu kilku przypadków
zachorowania na COVID-19 w jednym
z zakładów pracy (fabryka mebli) w
Jankowach, od wszystkich pozostałych
pracowników firmy pobrane zostały
wymazy na obecność koronawirusa. Z
pomocą zespołowi kępińskiego szpitala, na prośbę wojewody Łukasza Mikołajczyka, ruszyła 12. Brygada Wojsk
Obrony Terytorialnej. Łącznie w tym
zakładzie pracy zostało przebadanych
966 osób. - To już jest trzecia transza
badań przeprowadzona w tej fabryce
i po przebadaniu wszystkich pracowników będziemy mieli ogólną liczbę
osób, która została zakażona. Mam
nadzieję, że po przebadaniu wszystkich osób i odsunięciu od pracy tych
z wynikiem dodatnim, uda nam się w
jakiś sposób opanować sytuację. Właściciel tego zakładu, po pierwszej turze
pobranych wyników, przeprowadził
dezynfekcję zakładu, a później następną – informuje dyrektor Powiatowej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kępnie Wanda Lepka. - Wszyscy

pracownicy zostali odsunięci od pracy do momentu uzyskania ujemnych
wyników. Osoby z wynikiem dodatnim
oraz osoby z ich najbliższego otoczenia
zostały poddane kwarantannie, a osoby z wynikami ujemnymi stopniowo
wracają do pracy – dodaje.
297 pracowników firmy w Jankowach ma dodatni wynik testu.

„Dolmar” wstrzymuje
produkcję na trzy dni

W związku z podejrzeniem u
jednego z pracowników wyniku dodatniego testu na COVID-19, zarząd
firmy „Dolmar Meble” podjął decyzję
o wstrzymaniu produkcji od poniedziałku na trzy dni. - Nie ma żadnej
osoby z potwierdzonym zakażeniem
COVID-19, ale zatrudniamy pracowników, którzy mogli mieć kontakt z
osobami, u których stwierdzono obecność koronawirusa – wyjaśnił Radiu
SUD Piotr Dobień z Zarządu firmy.
- Dokładnie chodzi o dział tapicerni.
Trzydniowa przerwa ukierunkowana
jest troską o dobro pracowników i ich
rodzin – dodał.

Wznowiono przyjęcia
na oddziały

W kępińskim szpitalu wznowione
zostały przyjęcia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Internistycznego. - Uzyskaliśmy
już wszystkie wyniki, zarówno perso-

nelu medycznego, jak i pacjentów tych
oddziałów. Wszystkie wyniki są ujemne, dlatego wznawiamy przyjęcia na te
oddziały – powiedziała dyrektor kępińskiego szpitala Beata Andrzejewska.
Przypomnijmy, obydwa oddziały zostały zamknięte, po zdiagnozowaniu
COVID-19 u jednego z pacjentów.

Pielęgniarka ze Stacji Dializ
„dodatnia”

U jednej z pielęgniarek Stacji
Dializ w kępińskim szpitalu zdiagnozowano obecność COVID-19. W
związku z tym kobieta oraz 6 innych
osób z personelu zostało odizolowanych. - Otrzymaliśmy informację w weekend, że jedna z naszych
pielęgniarek ma wynik dodatni.
Wcześniej zachorowała osoba z jej
bliskiego otoczenia. Zostały powiadomione służby sanitarne i podjęliśmy decyzję o odizolowaniu tylko
personelu medycznego, który miał
kontakt z zarażoną pielęgniarką –
powiedziała B. Andrzejewska. Odizolowane osoby za kilka dni przejdą
badania na obecność koronawirusa.
Stacja Dializ nie będzie zamknięta. - Stacja Dializ zawsze pracuje w
trybie bardzo sterylnym. Personel
opiekujący się pacjentami jest zawsze odpowiednio ubrany i zabezpieczony, a pacjenci mają maseczki
– dodała dyrektor. 		
KR

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował o zakończeniu dwutygodniowych działań związanych z przeprowadzaniem testów na obecność zakażenia COVID-19
wśród mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej w Wielkopolsce

DPS w Rzetni wolny od COVID-19

W Domach Pomocy Społecznej
wykonano łącznie 8328 testów, z czego do tej pory jedynie 3 potwierdziły
zakażenie. Badania zostały przeprowadzone we wszystkich 63 domach
prowadzonych przez samorządy, w
tym również w Rzetni.
Akcja, w którą zaangażowane
były Wojska Obrony Terytorialnej i
sanepid, trwała od 6 do 20 maja. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk podczas konferencji prasowej poinformował o szczegółach prowadzonej akcji
oraz omówił działania ochronne. W
części DPS-ów został wprowadzony
rotacyjny system pracy. - W jednym
z domów w powiecie ostrzeszowskim
w taki sposób udało się zapobiec zakażeniu koronawirusem, ponieważ
pracownik przed podjęciem pracy
uzyskał wynik dodatni i nie miał
kontaktu z mieszkańcami - tłumaczył wojewoda.
DPS-y zostały wsparte również
dodatkowymi środkami finansowymi - łączna kwota to ponad 700 tysię-

cy złotych na bieżące działania - oraz
środkami ochrony osobistej, Do placówek trafiło między innymi: 185 tys.
maseczek, 103 tys. rękawiczek, 6,5
tys. przyłbic czy ponad 10 tys. litrów
płynów do dezynfekcji.
Obecnie w kwarantannie lub częściowej kwarantannie (nałożonej na
niektóre budynki domu) znajdują się
2 wielkopolskie DPS-y (DPS Kalisz,
DPS Sielska w Poznaniu). W kwarantannie na 6426 miejsc w DPS ogółem
znajduje się obecnie 164 mieszkańców (2,5% ogółu). Dwa tygodnie
temu kwarantanna została zdjęta z
DPS w Pleszewie. Obecnie zakażonych jest łącznie 46 mieszkańców
DPS-ów w Wielkopolsce. - Sytuację
w placówkach można określić jako
stabilną. Do DPS-u w Kaliszu wracają kolejni ozdrowieńcy. Obecnie
jest ich 51 - dodaje Ł. Mikołajczyk.
Inspekcja sanitarna nie przedłużyła
wyznaczonej do 21 maja br. kwarantanny dla DPS w Kaliszu. Placówka w kwarantannie znajdowała się

od 9 kwietnia br.. Obecnie w domu
przebywa 103 mieszkańców, w tym
52 ozdrowieńców. W szpitalu w dalszym ciągu hospitalizowane są 34
osoby. Dom przeznaczony jest dla
osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie, spośród wszystkich
63 samorządowych domów, w kwarantannie znajduje się jedynie Dom
Pomocy Społecznej prowadzony na
zlecenie samorządu miasta Poznania
przez siostry szarytki.
Na terenie województwa wielkopolskiego 26.05.2020 r. z powodu
podejrzenia zakażeniem koronawirusem: hospitalizowanych są ogółem 222 osoby, poddane izolacji lub
kwarantannie są 5523 osoby, objętych
nadzorem epidemiologicznym jest
aktualnie 207 osób, a wyleczonych 1051 osób. - W Wielkopolsce do tej
pory odnotowano 2059 przypadków
zakażeń koronawirusem, w tym 147
osób zmarło – informuje Anna Czuchra, rzecznik wojewody.
m
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W ubiegły weekend w Kępnie działało centrum pobrań prób COVID-19 „test and go”

Nowe urządzenia dla kępińskiego szpitala z Fundacji
Radia Zet

Nowy sprzęt dla szpitala

W Kępnie zbadano ponad 1000 osób
Błyskawiczną decyzję, aby w
stolicy naszego powiatu można było
zrobić testy na obecność koronawirusa, podjął wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk. - Jesteśmy
tam, gdzie zagrożenie jest szczególnie duże - dziś jest to południowa
Wielkopolska. W związku z tym pragnę poinformować, że nasze kolejne
drive-thru postanowiłem skierować
w trybie specjalnym do Kępna, w którym w ostatnich dniach dynamicznie
wzrosła liczba zakażeń – podkreśla
wojewoda.
Badania miały związek ze wzrastającą liczbą zachorowań w powiecie kępińskim. Kępińskie drive-thru
działało przez weekend, 23 i 24 maja
br., obok krytej pływalni „Qarium”
przy ul. Sportowej. Tym razem projekt nie dotyczył tylko i wyłącznie
osób zmotoryzowanych. - Mogły zostać przebadane osoby, które przyjechały autem, bądź przyszły do
Centrum COVID-19, zostały one po
potwierdzeniu rejestracji skierowane do namiotów, gdzie pobrano od
nich wymazy - mówi Tomasz Stube,
kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej w Gabinecie
Wojewody. Badania odbywały się
w godzinach 10:00-16:00. Osoby z
objawami bądź z podejrzeniem cho-

roby COVID-19 przebadano bezpłatnie. - Projekt jest realizowany dzięki
wsparciu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Zgodnie

rialnej, a jeden to zespół wymazowy
utworzony przez SP ZOZ Kępno. W
akcję zaangażowanych było wiele
osób i instytucji, w tym Powiat Kę-

W czasie rejestracji do
pobrania wymazów

z wnioskiem wojewody, jego przygotowaniem i funkcjonowaniem zajmowali się żołnierze 12. Wielkopolskiej
Brygady Wojsk Terytorialnych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kępnie, Państwowa
Inspekcja Sanitarna oraz samorząd
Kępna – podkreśla T. Stube. Wymazy
pobierało 5 zespołów, 4 z nich zapewnili żołnierze Wojsk Obrony Teryto-

Starosta R. Kieruzal podziękował ppłk. D. Wyrzykowskiemu
za pomoc w organizacji poboru wymazów

piński, samorządy gminne oraz jednostki OSP z terenu całego powiatu.
W Kępnie pobrano 1202 wymazy
na obecność COVID-19 w ciągu akcji „test and go”. Pierwotnie z badań
mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego. W niedzielę dodatkowo
pobierano wymazy od mieszkańców
powiatu wieruszowskiego, a nawet
oleśnickiego. W sobotę pobrano 455
wymazów, a w niedzielę 747. Jak zapewniał kierujący operacją pobierania
wymazów ppłk Dariusz Wyrzykowski, żołnierze byli przygotowani na
to, aby w ciągu weekendu w Kępnie
pobrać nawet 1500 wymazów.
Podobne akcje drive-thru odbyły
się już w: Krotoszynie – na 302 badania stwierdzono 2 wyniki dodatnie, w
Kaliszu – na 747 badań stwierdzono 4
wyniki dodatnie i w Ostrowie Wielkopolskim – na ponad 1000 badań
stwierdzono 1 wynik dodatni. Ile będzie w Kępnie, dowiemy się za ponad
tydzień. 		
m

Marszałek województwa zakupił 17 respiratorów dla wielkopolskich szpitali

Respirator dla kępińskiego szpitala

Łącznie 17 wielkopolskich szpitali wskazanych przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka
otrzyma zakupione przez samorząd
województwa respiratory. - W gronie tych placówek zdrowotnych jest
również szpital w Kępnie - informuje Tomasz Stube, rzecznik prasowy
wojewody. Wojewoda przedstawił

swoje rekomendacje w zakresie zgłoszonej przez marszałka województwa
możliwości przekazania urządzeń do
kontrolowania i wspomagania oddechu dla szpitali w województwie
wielkopolskim.
W czasie wideokonferencji wojewody z wielkopolskimi samorządowcami marszałek Marek Woźniak

potwierdził, że wszystkie zgłoszone
podmioty lecznicze otrzymają niezbędny w dobie Covid-19 sprzęt do
ratowania życia. – Dziękuję marszałkowi Markowi Woźniakowi za
przyjęcie moich rekomendacji i
współpracę w tym priorytetowym
obszarze – mówi Ł. Mikołajczyk.
Oprac. m

B. Andrzejewska przyjmuje
sprzęt z fundacji Radia Zet

Szpital w Kępnie wzbogacił się
o nowy sprzęt: specjalistyczne urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń Novaerus Defend 1050. Od
początku epidemii dyrekcja szpitala
w Kępnie wnioskowała o możliwość
pozyskania takiego urządzenia. Na
apel szpitala odpowiedziała Fundacja Radia Zet. - W wyniku rozmów
i pomimo wielu wniosków i potrzeb
Prezes Fundacji Aneta Lejman podjęła decyzję o zakupie i przekazaniu
takiego urządzenia specjalnie dla
szpitala w Kępnie – informuje Beata
Andrzejewska, dyrektor SP ZOZ w
Kępnie. - W obecnym czasie epidemii
i sytuacji epidemicznej na terenie
powiatu kępińskiego to niezbędne
urządzenie w pracy szpitala - dodaje.
NOVAERUS Defend 1050 to
urządzenie do sterylizacji powietrza
m.in. w placówkach opieki zdrowotnej. Zastosowana w urządzeniu opa-

tentowana technologia skutecznie
eliminuje z powietrza groźne bakterie, wirusy i grzyby oraz wszystkie
związki organiczne. Znajdujące się
w powietrzu patogeny pod wpływem
działania plazmy zostają wyeliminowane w wyniku zniszczenia DNA i
RNA komórek. Zastosowana technologia jest całkowicie bezpieczna dla
osób przebywających w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie.
Jest to urządzenie mobilne, dzięki
czemu można je zastosować w każdym oddziale szpitala. Z uwagi na
obecną sytuację już w dniu otrzymania urządzenie zostało zainstalowane
i uruchomione na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w
Oddziale Internistycznym.
- W imieniu pacjentów i pracowników szpitala w Kępnie dziękuję za
każde wsparcie w czasie epidemii –
dziękuje B. Andrzejewska.
m

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych.”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i ból, okazali serce i życzliwość,
uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

śp.

Piotra Leszka
Lemperta
Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom,
Znajomym, Delegacjom, za pomoc
i współczucie, wieńce, kwiaty
i zamówione msze św.
serdeczne podziękowania składa
Żona z Rodziną
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Wiadomości

Historia Polski po powstaniu wielkopolskim

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”.
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 15
Przypominamy, że obudowa Polski
i narodu polskiego po II wojnie światowej odbywała się pomimo okupacji
sowieckiej i znalazła piękny chrześcijański wyraz w przygotowaniu narodu
polskiego do millenium chrztu Polski
prowadzonym przez Episkopat Polski.18
listopada 1965 roku biskupi Konferencji
Episkopatu Polski wystosowali z Rzymu
list biskupów polskich do niemieckich
braci biskupów w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim podczas trwania Soboru
za czasów Ojca Świętego Pawła VI. W
liście przywołano tysiąc lat współpracy
polskiego narodu i niemieckiego, poczynając od chrztu Mieszka I oraz czasy przyjacielskiej współpracy Ottona
III i Bolesława Chrobrego. Przywołano
w liście także czasy ucisku polskiego
narodu, od Niemców podczas II wojny
światowej. Biskupi polscy wystosowali
do braci biskupów piękne zdanie chrześcijan i zarazem sąsiadów z zachodu
„…udzielamy wybaczenia i prosimy o
nie…”. Również biskupi polscy zaprosili
swych braci biskupów niemieckich na
milenijne uroczystości chrztu Polski do
Częstochowy w 1966 roku. To polsko-niemieckie podejście chrześcijańskie
było jedynym wyjściem do układania
współpracy na przyszłość między Polakami i Niemcami.
W tym momencie należy także dodać, że służba Bogu przez wielki dar, jakim była cała posługa ojca świętego Jana
Pawła II, była wielkim przedłużeniem
również tego orędzia biskupów polskich,
kierowanego do biskupów niemieckich,
a także przez nich do współczesnych
Niemców. Również cała posługa ojca
świętego Jana Pawła II była odbudową
nie tylko pokoju w Polsce ale i w europejskich oraz światowych narodach. Ojciec Święty, Jan Paweł II, pamiętał grozę
II wojny światowej z osobistych przeżyć
i wszelkie organizacje międzynarodowe, narody nauczał o potrzebie wprowadzenia prawdziwego pokoju, pokazując,
gdzie leżą jego źródła - w Chrystusie i w
Bogu w Trójcy Przenajświętszej.
Kanclerz Niemiec, Helmut Kohl,
wypowiedział się o ojcu świętym Janie Pawle II: Papież istotnie przyczynił
się do upadku muru berlińskiego i do
pokojowego przezwyciężenia podziału
Niemiec i Europy w latach 1989/1990.
Wspomniał też były kanclerz o pielgrzymce papieża do Niemiec, po zjednoczeniu kraju –Gdy wieczorem, 23
czerwca 1996 roku, przechodziliśmy
przez Bramę Brandenburską w Berlinie
(symbol podziału Europy na dwa wrogie
sobie bloki polityczno-wojskowe), Jan
Paweł II chwycił moją dłoń i powiedział:
Panie kanclerzu, to jest wielka chwila
w moim życiu, Ja papież z Polski stoję
z Panem, niemieckim kanclerzem, przy
Bramie Brandenburskiej, Brama jest
otwarta, mur upadł, Berlin i Niemcy nie
są już podzielone, a Polska jest wolna.
Z szacunkiem należy przypomnieć,
po II wojnie światowej, mądrą i właściwą
współpracę narodu polskiego z Episkopatem Polski oraz współpracę z Kościołem katolickim i jego głową w Watykanie – to polski wkład w prawdziwy pokój
na świecie podczas tak trudnego XX
wieku dla naszego narodu i narodów Europy oraz narodów świata z takimi jego
wielkimi przedstawicielami jak kardynał Stefan Wyszyński i ojciec święty Jan
Paweł II rodem z Polski. To pokazuje, że
Polacy pozostali wierni Bogu od czasu
chrztu Polski przez Mieszka I oraz odradzającego się po okresie zaborów i II
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wojnie światowej narodu polskiego, któprzed Krzyżem Katyńskim pomordogo swego naturalnego wieku. Są więc
rego, proces odbudowy trwa aż do dnia
wanych polskich oficerów przez sowiedwie drogi, prowadzące do tego stanu:
dzisiejszego.
tów na Wschodzie, jako prawny sukcepierwsza, po totalnym zniszczeniu z
Cały okres władzy komunistycznej
sor Związku Radzieckiego, przeprosił tytułu światowej wojny totalnej, druga
w powojennej Polsce był wielkim paPolaków za mord katyński na ponad 21
po uwzględnieniu społecznej nauki Kosmem cierpień Polaków. Prześladowania
tysiącach polskich oficerach. Przekazał
ścioła katolickiego oraz warunki pokoju
objęły wszystkie warstwy społeczne, a
i ujawnił Polakom część dotąd utajniona świecie, które najlepiej określił za
w szczególności nastawione patriotycznych dokumentów wskazujących na
czasów swego pontyfikatu ojciec święty
nie polskich rolników indywidualnych, sowieckie sprawstwo i samego Stalina,
Jan Paweł II – obecnie święty Kościoła
których chciano wyrugować z ich ziemi, związane z tym mordem.
katolickiego. Wystarczy sięgnąć do jego
sektor właścicieli prywatnych (zarówNależy podkreślić, że ład jałtański
słów wypowiedzianych na wielu pielno ten mniejszy jak i większy), których
nie zapewnił po II wojnie światowej
grzymkach po całym świecie – także na
chciano wydziedziczyć i zniszczyć, inoczekiwanego pokoju europejskiego ani
forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
teligencję polską, duchowieństwo, któświatowego. Już wkrótce, bo w 1946
Możemy powiedzieć, że zwycięskie
re inwigilowano i niszczono dla zniszroku, Churchill mówi w Fulton o zapadpowstanie wielkopolskie pokazuje świaczenia kościoła w Polsce, a także
tu i tzw. wielkim tego świata, że
wszystkich walczących o wolną
naród polski odzyskał po rozbioi suwerenną Polskę torturowarach swoją wolność i suwerenność,
no i mordowano. Przykładem są
a także po ludobójstwie Polaków
Żołnierze Wyklęci, np. w Kępnie
w okresie II wojny światowej i odnasze towarzystwo było głównym
daniu go pod panowanie sowietów.
inicjatorem dla upamiętnienia ich
Powstańcy wielkopolscy budowali
męczeństwa tablicą pamiątkową
Polskę w okresie międzywojenumieszczoną przy ul. Kościuszki nym, a także walczyli o nią w II
na gmachu powojennego budynku
wojnie światowej, patrz np. postać
Państwowego Urzędu Bezpieczeńgenerała Władysława Andersa i
stwa Publicznego w Kępnie. Ewegenerała Stanisława Thiela. Ponementem władzy komunistycznej
wstańcy wielkopolscy zasilili też
- robotniczej, po II wojnie światood razu – jakby z marszu walki z
wej, jest występowanie przeciwko
najeźdźcą bolszewickim w 1920
robotnikom polskim, np. w Poroku i dali skuteczny odpór zakuznaniu w 1956 roku, w związku
som likwidacji Polski już w 1920
ze słusznym ich strajkiem w Zaroku. Twierdzimy, że przyszły
kładach Hipolita Cegielskiego w
świat sięgnie do nauki o ładzie
Poznaniu 28 czerwca 1956 roku.
pokojowym na świecie, wyrażaÓwczesna władza (wg dokumennej w przemówieniach w różnych
tów IPN w Poznaniu, złożonych
miejscach przez ojca świętego Jana
przez Józefa Drausowskiego w
Pawła II, a w tym w gmachu ONZ.
2017 roku) wydała rozkaz silnego
Świat powróci do nauczania rówostrzału artyleryjskiego ze wzgórz
nież i słów ojca świętego Jana Paww Radajewie koło Poznania, rejoła II o ochronie życia nienarodzoCudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej Królowej
nów Rynku Jeżyckiego, mostów
nych,
wygłoszonych podczas jego
Polski z Jasnej Góry (fot. na podstawie książki Moniki
poznańskich, Opery Poznańskiej
pielgrzymki do Kalisza, i powróci
Rogozińskiej pt. „Polowanie na Matkę”, Wydawnictwo
i rejonu ul. Fredry w Poznaniu.
do prawa Bożego wyrażonego w
„Paulinianum”, Częstochowa, 2018 r.)
Dzięki polskim młodszym oficeprzytaczanym przez ojca świętego
rom ówczesnego Wojska Polskiego, a nięciu żelaznej kurtyny w związku z poDekalogu podczas jego pielgrzymki po
w tym Józefa Drausowskiego, którzy
działem Europy. Rozpoczęła się zimna
Polsce. Cenimy więc powstańców wielz narażeniem życia podjęli działania
wojna. Alianci stają w konfliktach zbrojkopolskich według ich wierności hasłu
wstrzymujące, że do ostrzału nie donych naprzeciwko siebie: wojna izraelwedług zawołania Bóg, Honor, Ojczyszło. Ocalono ludność cywilną Poznasko – arabska, wojna koreańska, wojna
zna. Powstańcy pokazali też, jak wpronia i robotników przed wielką masakrą.
wietnamska, kryzys sueski, wojna iracwadzać pokój i darować życie – nawet
Władza w komunistycznej Polsce nie
ko – irańska, wojna w Afganistanie,
tym co wcześniej uciskali naród polski
reprezentowała narodu polskiego, który
wojna falklandzka, wyścig nuklearny,
i stali po wrogiej nam stronie.
bronił tylko Episkopat Polski i przedstawyścig zbrojny na morzu i w powietrzu,
Na koniec wracamy jeszcze do
wiciele Kościoła wraz z patriotami pola także w kosmosie oraz inne konflikty jednego faktu pokazanego szanownym
skimi, a później w czasie swej posługi
zbrojne. Prace nad rozwojem broni doczytelnikom w tle historycznym przed
bronił Jan Paweł II szczególnie w czasie
prowadziły do zgromadzenia na świecie powstaniem wielkopolskim – do objastanu wojennego. Był wielkim ambaw różnych państwach około 15 tysięcy
wień w Fatimie w 1917 roku. Wspomnijsadorem suwerennej i wolnej. Polski.
głowic jądrowych, rozwijają się milimy tylko najmłodszą z trójki wizjonerów
Nasz naród w czasie zamachu na jego
tarne biometyczne roboty przyszłości,
dzieci fatimskich – Hiacyntę (ur. 1910 –
życie, 13 maja 1981 roku, odwzajemnił
prace nad bronią genetyczną i biologiczzm. 1920). Hiacynta (obecnie święta) z
się wielką modlitwą o jego życie, która
ną, prace nad rakietami do przenoszenia niespotykaną u dzieci powagą ostrzegała
została wysłuchana przez Matkę Bożą.
głowic jądrowych z szybkością hiperwielu dorosłych, mówiąc: Grzechy, któModlił się wtedy także cały lud wierny
dźwiękową. Znawcy broni i jej rozwoju re prowadzą najwięcej dusz do piekła, są
na świecie, który bardzo cenił i kochał
sugerują, że przy tak niszczycielskich sito grzechy cielesne. Przyjdą mody, które
Ojca Świętego Jana Pawła II.
łach zgromadzonych na Ziemi potrzebna
będą bardzo obrażać Pana Jezusa. OsoMożemy dziś śmiało powiedzieć, po
jest wielka etyka.
by, które służą Bogu, nie powinny ulewielu latach od czasu powstania wielUważamy i stawiamy tezę, że to nie
gać modzie. Pan Jezus jest zawsze taki
kopolskiego, że odradzająca się Polska,
może być też obecna etyka światowa
sam. (…) Gdyby ludzie wiedzieli, co to
po zaborach i straszliwej dla Polaków
dotychczasowa, która nie widzi zła w
jest wieczność, uczyniliby wszystko, aby
II wojnie światowej, została bardzo
zabijaniu np. około 140 tys. nienarodzozmienić sposób życia. Ludzie skazują
wzmocniona poprzez piękne postacie
nych dzieci dziennie (patrz dane statysię na potępienie, ponieważ nie myślą o
reprezentujące kościół chrystusowy na
styczne WHO za 2019 rok). Osobiście
śmierci Pana Jezusa i nie czynią pokuty.
ziemi polskiej. Do dzisiaj Polacy mogą
uważamy, że świat się rozbroi totalnie,
Służyła też chrześcijańską radą: Nie szuczerpać wiele nauki z posługi heroiczaby żyć, a fundusze przeznaczone na
kaj luksusu, uciekaj od bogactw. Bądź
nych w swych postawach wcześniej
zbrojenia będzie przeznaczał na ochroprzyjaciółką świętego ubóstwa i ciszy!
arcybiskupa Karola Wojtyły, później
nę życia. Wystarczy podsumować tylko
Bądź miłosierna, nawet dla tych, którzy
Jana Pawła II, a także kardynała Stefana
ogólne wydatki na światowe zbrojenia,
są źli. Nie mów źle o nikim i unikaj tych,
Wyszyńskiego i innych zacnych przednp. jeden samolot myśliwski średniej
którzy obmawiają. Bądź bardzo cierplistawicieli Kościoła katolickiego.
klasy to wartość tylko około 270 miliowa, ponieważ cierpliwość prowadzi do
Nikt wcześniej nie przewidziałnów dolarów. Również przy totalnym
Nieba. Umartwianie się i ofiary podobaby także faktu krachu komunizmu w
rozbrojeniu – fundusze przeznaczane na
ją się bardzo Panu Jezusowi. Spowiedź
Związku Radzieckim i że ówczesny prezbrojenia pozwolą spokojnie żyć godnie
jest sakramentem miłosierdzia, Dlatego
zydent Rosji, Borys Jelcyn, na Cmenrodzinom, łącznie z tymi dziećmi, które
też należy podchodzić do konfesjonału z
tarzu Powązkowskim w Warszawie,
powinny się narodzić i dożyć do późnezaufaniem i radością. Bez spowiedzi nie
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ma zbawienia.
Hiacynta, dziewczynka niespełna
10-letnia, przekazała niebywałą mądrość światu, po objawieniach Matki
Najświętszej w Fatimie, która powiedziała do niej i jej rodzeństwa, po ich
zapytaniu, skąd jest: Jestem z Nieba.
W ramach wypowiedzi Hiacynty,
należy zapytać: Kto zgrzeszył po 1917
roku, że świat oglądał tyle zbrodni na
Polakach i Polsce, gdzie życie ludzkie
jest wartością bezcenną – nie wskrzesi
się żadnego zamordowanego, ani zabitego Polaka za wszystkie skarby, jakie są
na świecie?
Dobrze więc, że naród polski ma
swą Matkę i Królową Polski na Jasnej
Górze i może śmiało patrzeć pod jej
matczyną opieką w swoją przyszłość, i
rozwój oraz wierzyć w Boga bez trwogi.
Tło historyczne po powstaniu
wielkopolskim w dobie czasu ciągłego
i obecnego odradzania się narodu polskiego oraz Polski pragniemy zakończyć
słowami Jana Pawła II: Nie ruchliwe
stolice są decydującymi ośrodkami
historii świata i świętości: prawdziwymi ośrodkami historii świata są ciche
miejsca modlitwy ludzi. Tam, gdzie się
modli, tam się decyduje. Nie tylko o naszym życiu po śmierci, ale także o wydarzeniach tego świata.
Opracowali:
Władysław Ryszard Szeląg,
Władysław Garbiński
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W Mikorzynie świętowano 100-lecie urodzin patrona tamtejszej szkoły – św. Jana Pawła II

Mieszkanka Kępna obchodziła setne urodziny

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II Sto lat dla Pani Zofii

18 maja br. obchodzono 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Ten wyjątkowy dzień świętowano również w

darzeniu towarzyszyła wystawa prac
uczniów oraz wystawa „Karol Wojtyła.
Narodziny”, udostępniona przez War-

Pod pomnikiem Jana Pawła II
zapalono znicze

Mikorzynie. Jan Paweł II jest bowiem
patronem tamtejszej szkoły podstawowej.
Choć ze względu na epidemię koronawirusa obchody były znacznie
skromniejsze niż zazwyczaj, parafianie oraz społeczność szkolna należycie
uczcili święto wielkiego Polaka.
Uroczyste obchody rozpoczęto mszą świętą w Sanktuarium św.
Idziego w Mikorzynie, w której udział
wziął też szkolny poczet sztandarowy,
w skład którego weszli nauczyciele.
Po zakończeniu eucharystii parafianie
udali się pod pomnik św. Jana Pawła
II, aby tam złożyć wiązanki kwiatów i
wspólnie się modlić. Z kolei wieczorem
mieszkańcy Mikorzyna i okolic spotkali się przy pomniku, aby tam zapalić
symboliczny znicz oraz wziąć udział w
apelu w hołdzie Ojcu Świętemu. Wy-

szawskie Centrum Myśli Jana Pawła II.
Ekspozycja prezentuje najważniejsze
momenty z życia Karola Wojtyły. Przed
kościołem kwestowano też na budowę

Delegacje złożyły wiąznki kwiatów,
aby oddać hołd św. Janowi Pawłowi II

kościoła pw. Świętego Jana Pawła II w
Kaliszu.
Ponadto uczniowie przez cały
rok przygotowywali swoje dary na
100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Z powodu epidemii koronawirusa
niektóre wydarzenia odbywały się w
Internecie. W konkursie tematycznym uczniowie mogli sprawdzić swoją
wiedzę na temat życia i działalności
Karola Wojtyły. W konkursie pod
hasłem „Jan Paweł II moim przyjacielem” uczniowie klas V-VIII pisali
listy, a klas I-III – malowali obrazki.
Wykonane prace wystawione są w kościele. Chórzyści pod kierunkiem Justyny Geide stworzyli wirtualny chór
i odśpiewali pieśń „Nie zastąpi Ciebie
nikt”, a Mateusz Kemski zmontował
klipy. Podejmowano też zobowiązania
rodzinne i indywidualne dla św. Jana
Pawła II (m.in. rodzinne śpiewanie
piosenek).
KR

Zofia Nowakowska urodziła się
3 maja 1920 r. w Poznaniu. Wraz z
rodzicami mieszkała przy ul. Św.
Wojciecha niedaleko Cytadeli. Przez
okres dzieciństwa i młodości uczęszczała do szkół poznańskich.. Po wojnie w 1945 r. wraz z siostrą Marią
Nowakowską przyjechała do Kępna.
Tu podjęła pracę w Zakładach Mięsnych. W tym czasie poznaje Stani-

sława Kłobuszewskiego z którym w
1949 r. zawiera związek małżeński.
Rodzi się im dwójka dzieci: Włodzimierz (ur. 1950 r.) i Wiesława (ur.
1951 r.). Pani Zofia jest babcią: Ewy,
Bartosza, Kingi i Sylwii.
Szanownej Jubilatce życzymy
dużo zdrowia, radości z każdego dnia
oraz samych dobrych chwil na kolejne lata życia.		
m

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

materiał informacyjny
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Informacje

wiadomości

Caritas Diecezji Kaliskiej jest organizacją charytatywną Kościoła Katolickiego. Misją jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w
sposób systematyczny i doraźny, duchowy i materialny. Każdego dnia odczytują potrzeby ubogich i potrzebujących pomocy, aby móc skutecznie przychodzić im z pomocą oraz w ich imieniu upominać się o poszanowanie ich godności oraz należnych im praw. O działaniach w czasach koronawirusa
kościelnej organizacji, która działa na rzecz ubogich, mówi ks. Jacek Andrzejczak, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej

Działają wspólnie, aby pomagać potrzebującym
ważna, ponieważ dzięki temu mamy
listy osób potrzebujących pomocy,
wraz z ich numerami telefonów. Te
osoby są obdzwaniane przez nas albo
pomaga nam w tym ośrodek pomocy
społecznej, informując daną osobę,
która jest w potrzebie, o której godzinie i w którym miejscu będzie
mogła odebrać paczkę żywnościową, która jest dla niej przygotowana.
W powiecie kępińskim tygodniowo
wydajemy 100-130 takich paczek.
Niedziela Miłosierdzia jest świętem
Caritasu. Podczas 76. Tygodnia Miłosierdzia (19-25 kwietnia), otrzymaliśmy z Gminy Kępno 129 wniosków.
Żywność została przywieziona i nasi

Panie pomagają w przygotowywaniu
posiłków dla potrzebujących

się osoby potrzebujące pomocy. Tak
samo sytuacja wyglądała w przypadku jadłodajni Caritas i PCK w całej
Polsce, które były zamknięte. Jednak zadbaliśmy o to, aby pomimo tej
trudnej sytuacji, wydawać potrzebującym jedzenie każdego dnia – zostały stworzone okienka podawcze, wychodzące na zewnątrz. Postaraliśmy
się, aby przy udziale firm budowlanych w szybkim tempie stworzyć takie okna i aby ci ludzie, z odległości
ustalonych w obostrzeniach, czyli
2 metrów, mogli odbierać przygotowane już produkty. Przed świętami
wielkanocnymi z pomocy żywnościowej przygotowanej przez Caritas
Diecezji Kaliskiej skorzystało około
3 tysięcy osób.

pracownicy we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Kępnie informowali poszczególne osoby i przez cały
dzień, tak, aby nie robić tłoku, przy
Caritasie Diecezji Kaliskiej, w parku w Słupi pod Kępnem, wydawaliśmy paczki żywnościowe. Osoby do
otrzymania pomocy żywnościowej
są kwalifikowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie skierowań. Osoby potrzebujące, których
dochód nie przekracza 1.402 zł w
przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł w przypadku osoby
w rodzinie, powinny zgłaszać się do
właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowania są wydawane

W powiecie kępińskim programem
żywnościowym objętych jest ponad 2.500 osób

Jak wygląda ta pomoc na terenie powiatu kępińskiego?
Do tej pory programem żywnościowym zostało objętych ponad
2.500 osób z powiatu kępińskiego.
Cały czas współpracujemy z Gminami i na ich terenach również wydajemy paczki żywnościowe. Stopniowo,
aby nie tworzyć zgromadzeń. Ta
współpraca z Gminami jest piękna i

6

do końca czerwca br. Jednak na co
dzień pomagamy też osobom, których dochód nieznacznie przekracza
ten wyznaczony próg, a są samotne,
na kwarantannie lub nie mają możliwości, aby przyjść i odebrać pomoc.
Czy są osoby, które obecnie są
w trudnej sytuacji i chciały skorzystać z pomocy?
Każdego dnia w powiecie kępiń-

skim i ostrzeszowskim zawozimy
49 obiadów osobom, które tego potrzebują. To są gotowe obiady, oprócz
tych paczek żywnościowych. Odbywa się to w ramach akcji Caritasu
„Pomoc dla seniora”. Poprzez Caritas
Polska ponad 15 milionów złotych
rocznie trafia do tych najbardziej potrzebujących.
Czy podejmujecie jeszcze jakieś inne działania?
Pracownicy (nie uczestnicy)
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Słupi pod Kępnem cały czas szyją maseczki, robią przyłbice, które
przekazujemy tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Wiele osób zgłasza się, że potrzebuje daną ilość. Do
tej pory wykonano około 1000 przyłbic i 2.000-2.500 maseczek, które
przekazano na rzecz powiatu, szpitala czy Domów Pomocy Społecznej,
które w ostatnim czasie szczególnie
potrzebują pomocy. Jest też akcja
Caritas Polska pn. „Wdzięczni medykom”, w ramach której kupowany
jest najbardziej potrzebny sprzęt dla
szpitali, np. respiratory, kombinezony ochronne, specjalistyczne maseczki. We współpracy z Orlenem
staramy się dostarczać też środki
dezynfekujące. To wielkie wsparcie
dla tych, którzy na co dzień są na
pierwszej linii leczenia i ratowania
życia i zdrowia naszych rodaków.

Wszystkim dziełom pomocy podejmowanym przez Caritas towarzyszy
wzmożona modlitwa.

jest rozłożone w czasie. Powiem to
wyraźnie – nikogo nie pozostawimy
bez pomocy, każda osoba potrzebu-

Ks. J. Andrzejczak, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej,
opowiada o działaniach Caritasu w czasach epidemii

Czy kępiński szpital też otrzymał jakiś sprzęt od Caritasu?
Kępiński szpital otrzymał przyłbice i maseczki od Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Czy macie w planach jeszcze
inne formy pomocy? Czy trwające akcje będą kontynuowane?
Tak, będziemy kontynuować cały
czas te akcje. Jeśli chodzi o żywność,
jesteśmy nawet nie w połowie całej
akcji. Wcześniej odbywało się to tak,
że każdego dnia 400-500 osób było w
stanie odebrać od nas pomoc. Teraz,
niestety, nie możemy przeprowadzać
takich akcji jednorazowo, dlatego to

jąca zostanie objęta naszą pomocą.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej odbiera telefony – jeśli ktoś
jest w potrzebie, jest sam na kwarantannie, jest osobą starszą i samotną,
która boi się wyjść z domu, może
skorzystać i zadzwonić do nas, prosząc o pomoc. Od 7.00 do 22.00 nasz
ośrodek jest czynny.
Chce ksiądz dodać coś na podsumowanie?
Życzę wszystkim dużo cierpliwości, zdrowia, spokoju – także wszystkim tym osobom, które odbierają od
nas żywność i korzystają z naszej
pomocy.

„Pomoc dla seniora”
„Pomoc dla seniora”- to nowa akcja zorganizowana przez Caritas Polska dla osób najbardziej narażonych na zakażeniem koronawirusem, czyli osób starszych, stanowiących dużą grupę w naszym społeczeństwie.
W wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa nastąpił problem z zakupem żywności przez osoby starsze. Część
seniorów w związku z epidemią woli nie wychodzić ze swoich mieszkań, a początkowo w wielu sklepach brakowało
też podstawowych produktów.
Caritas zapewnia samotnym i ubogim seniorom pomoc żywnościową, zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne
(płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki), wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu
(np. w zakupie leków), a także inne formy pomocy, w zależności od potrzeb – na przykład opiekę psychologiczną.
Pomoc organizowana jest na poziomie diecezjalnym, gdzie wdrażane są rozwiązania najbardziej odpowiadające miejscowym potrzebom: specjalne dyżury telefoniczne, nabory wolontariuszy, przygotowywanie paczek żywnościowych,
bezpośrednie formy dystrybucji pomocy (dowożenie posiłków, zakupy dla seniorów itp.). Dodatkowe wsparcie ze
strony Caritas Polska ma na celu zwiększenie zasięgu udzielanej pomocy.
Caritas Polska przeznacza na start milion złotych z własnych środków, jednocześnie prosząc o pomoc ludzi dobrej
woli o wpłaty, które pozwolą dalej pomagać najbardziej potrzebującym seniorom. Caritas zapewni samotnym i ubogim
seniorom pomoc żywnością w formie paczek żywnościowych. Dodatkowa pomoc ze strony Caritas Polska ma na
celu zwiększenie zasięgu udzielanej pomocy.
Po kilkunastu dniach, do początkowego miliona złotych, który wyłożył Caritas Polska, dołączył Lidl Polska, który
przeznaczył na pomoc dla seniorów 250 tysięcy złotych. W akcji jest też Fundacja Biedronki, która postanowiła włączyć
projekt „Na codzienne zakupy” realizowany od 2018 r. z Caritas Polska w kampanię parasolową #PomocDlaSeniora,
przekazując 15 milionów złotych na wsparcie dla najstarszych. Dzięki temu przez dziesięć miesięcy (od 1 kwietnia do
końca stycznia 2021 r.) dziesięć tysięcy najbardziej potrzebujących pomocy seniorów (osób powyżej 60. roku życia),
może korzystać z kart przedpłaconych, pozwalających na zrobienie zakupów w sklepach sieci Biedronka za kwotę
100 lub 150 zł miesięcznie. Karty, przekazane przez Fundację Biedronki, pozwolą podopiecznym Caritas na zakup
dowolnego asortymentu z oferty sieci, z wyjątkiem alkoholu, papierosów, produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz
artykułów przemysłowych. Co ważne w obecnej sytuacji, aby skorzystać z karty, senior nie musi osobiście udawać
się do sklepu. Zakupy mogą zrobić za niego bliscy lub wolontariusze Caritas.
Do akcji przyłączyły się też inne duże firmy, jak Sokołów, Ikea, Tesco, Zott, Nestle czy Uber. W sumie na pomoc seniorom (środki przekazane przez Caritas Polska, zbiórka i wsparcie firm) udało się już zebrać prawie 17 milionów złotych.

„Wdzięczni medykom”

Fot. KP PSP Kępno

W jaki sposób Caritas Diecezji Kaliskiej pomaga ludziom
w obecnej, trudnej sytuacji,
związanej z pandemią koronawirusa?
Przede wszystkim należy podkreślić, że terytorium Caritasu Diecezji Kaliskiej obejmuje aż cztery
województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie i opolskie, więc
zasięg naszej pomocy jest dość szeroki. Od samego początku wspieramy najbardziej potrzebujące osoby,
czyli osoby bezdomne. Do niedawna
problem stanowiło to, że restauracje,
hotele i niektóre sklepy były pozamykane, a to tam często gromadziły

Projekt „Wdzięczni medykom” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane Caritas Polska przez szpitale i personel
medyczny w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Zakłada on interwencyjną zbiórkę pieniędzy na niezbędne
wyposażenie placówek medycznych zaangażowanych w walkę z pandemią, w tym zakup m.in. respiratorów oraz
środków ochrony osobistej dla medyków (m.in. maseczek, rękawic, fartuchów i przyłbic). Zbiórka skierowana jest
zarówno do darczyńców indywidualnych, jak i podmiotów instytucjonalnych i biznesu.
W pierwszej kolejności wsparcie będą otrzymywały te placówki, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Lista
szpitali, które zostały objęte projektem jest otwarta. Może być uzupełniana o kolejne placówki w oparciu o informacje
zebrane przez Caritas Polska bądź sugestie ze strony potencjalnych partnerów.
Caritas Polska w porozumieniu z placówkami ochrony zdrowia zidentyfikowała kluczowe obszary wsparcia dla
wskazanych placówek.
Budżet kampanii, której celem jest zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitali, to obecnie prawie 2 miliony złotych. W
akcję włączyli się m.in. Carrefour, Lidl, Generali, PWPW, Fundacja PGNiG.
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Groźnie wyglądające zdarzenie na drodze krajowej nr 11 w Słupi pod Kępnem

Ostatnie pożegnanie chórzysty Tadeusza Piecucha

Wypadł z drogi i uderzył w drzewo Chór „Jutrzenka”

W sobotę, 23 maja br., tuż przed
godziną 14.00, doszło do zdarzenia
na drodze krajowej nr 11 w Słupi

stracił panowanie nad pojazdem i
wypadł z drogi, uderzając w przydrożne drzewo.

Na szczęście kierowca i pasażer nie odnieśli
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

pod Kępnem. Jak ustalili przybyli na
miejsce funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, 30-letni mieszkaniec powiatu namysłowskiego, kierując samochodem osobowym marki BMW, nie dostosował
prędkości do panujących warunków,

Do zdarzenia zadysponowano też zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP
Słupia pod Kępnem i OSP Baranów.
- Po przybyciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo.

Uszkodzony pojazd znajdował się
poza pasem drogi, był przewrócony na dach. Na miejscu zdarzenia
nie było podróżujących pojazdem.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca
zdarzenia
oraz odłączeniu zasilania w uszkodzonym
pojeździe. W trakcie
działań na miejsce
zdarzenia przybył lawetą pomocy drogowej
kierowca bmw oraz jego
pasażer. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję
teren uprzątnięto – mówi
oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Kierujący 30-latek był trzeźwy.
Na szczęście ani on, ani jego pasażer, nie odnieśli poważnych obrażeń
ciała. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym wraz z systemem punktowym.
KR

Pożar samochodu dostawczego w miejscowości Laski

Płonął samochód przy domu

19 maja br., około godziny 1.00,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze samochodu na
posesji przy ul. Głównej w Laskach.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Laski i OSP
Trzcinica.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęty
był samochód dostawczy znajdujący się bezpośrednio przy budynku
mieszkalnym. Po przeprowadzeniu
dokładnego rozpoznania stwierdzono, że wszyscy mieszkańcy opuścili
budynek i nie wymagali pomocy medycznej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów
wody w natarciu na pożar i obronie

budynku mieszkalnego. Działania
te doprowadziły do ugaszenia pożaru. Następnie budynek dokładnie
sprawdzono kamerą termowizyj-

ną. Nie stwierdzono podwyższonej
temperatury – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno,
OSP Laski i OSP Trzcinica. Fot. KP PSP Kępno

Wjechał w bariery energochłonne
Osoba podróżująca pojazdem nie wymagała
pomocy medycznej. Fot. KP PSP Kępno

23 maja br. pożegnano Tadeusza
Piecucha – wspaniałego człowieka,
wyróżniającego się członka chóru
„Jutrzenka”, serdecznego przyjaciela.
Tadeusz był znakomitym przykładem zanikającego już, niestety,
modelu bezinteresownego społecznika i Polaka – patrioty. Był z nami
przez 16 lat i był wzorem do naśladowania dla innych. Swoim pięknym
głosem stanowił nie tylko podporę
chóru, ale wspomagał funkcjonowanie zespołu, włączając się do wielu
prac.
Tadeusz nigdy nie odmawiał nikomu jakiejkolwiek pomocy. W chórze pełnił odpowiedzialną funkcję
prezesa, poświęcając na nią wiele
cennych godzin, poza uczestnictwem
w próbach zespołu. Był kolegą o
gołębim sercu, cieszył się ogromną

sympatią wszystkich.
Dziś, Tadeuszu, Twoja droga
przez życie w tym ziemskim wymiarze została przerwana. Będziemy wspominać wiele dróg, które
przemierzyliśmy razem z Tobą przez
minione lata w czasie setek podróży
i koncertów chóru. Teraz towarzyszymy Ci w Twojej ostatniej drodze.
Wierzymy, że na jej końcu znajdziesz
ukojenie, spokój i brak wszelkiego
cierpienia.
Pogrążeni w ogromnym smutku
wierzymy także, że Pan Bóg pozwoli
Ci śpiewać w Chórze Anielskim. Na
pewno tam się przydasz, bo dla Ciebie muzyka była po prostu „niebem
z nutami zamiast gwiazd”. Żegnaj,
Przyjacielu.
Członkowie Chóru
„Jutrzenka”

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej zakłada, że ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których
przychód przekroczył 15.681 zł, ale dochód nie był wyższy
niż 7.000 zł

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego na 92 km trasy S8 w kierunku Warszawy

11 maja br., około godziny 17.45,
do Stanowiska Kierowania Komen-

żegna prezesa

danta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło

zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem
samochodu osobowego na 92 km
trasy S8 w kierunku Warszawy. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Perzów i OSP Turkowy.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia
pierwszych zastępów stwierdzono, że
samochód osobowy wypadł z jezdni
i uderzył w bariery energochłonne.
Pojazdem podróżowała jedna osoba,
która nie wymagała pomocy medycznej. Na potrzeby działań zablokowano
jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po
zakończeniu czynności prowadzonych przez policję udrożniono ruch na
trasie.		
Oprac. KR

Kolejne ulgi w ramach tarczy

Zgodnie z nowymi przepisami ze
zwolnienia ze składek mogą skorzystać
samozatrudnieni, którzy prowadzili
działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w
pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza
15.681 zł (czyli 300% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia brutto na
2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7.000 zł. Ze zwolnienia będą
mogli skorzystać także przedsiębiorcy,
którzy korzystają z tzw. ulgi na start.
Zwolnieniu dla tych grup podlegają
składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli
zostały już opłacone. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15% spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju,
przychód w kwietniu powinien być
niższy o 15% od przychodu w marcu.
Ponowne postojowe
Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy
razy. Warunkiem jest oświadczenie
przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy,

że sytuacja materialna wykazana we
wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca.
W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów,
ale sytuacja materialna przedsiębiorcy
lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym
poziomie lub niewiele się zmienić.
- We wniosku warto podać swoje
aktualne dane kontaktowe. W razie
wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub
telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy
zrobić, aby uzupełnić lub skorygować
wniosek – informuje regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce
Marlena Nowicka.
Do tej pory w ramach Tarczy Finansowej PFR w powiecie kępińskim
skorzystało 308 firm, które zatrudniają
5.351 pracowników i uzyskały łączną
kwotę 96.976.424 zł. Jest to, po powiecie
poznańskim i gnieźnieńskim, największa dotacja w Wielkopolsce.
Oprac. KR
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Piłka nożna >>> Kontynuowanie rozgrywek w trzeciej
lidze było niemożliwe, dlatego Wielkopolski ZPN podjął
decyzję o zakończeniu sezonu. Z takiej decyzji najbardziej
cieszą się w Kaliszu i Jarocinie. KKS awansował do drugiej
ligi, a Jarota zapewnił sobie ligowy byt na kolejny sezon

Sezon w III lidze
też zakończony

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podjęto uchwałę kończącą rozgrywki
w grupie drugiej trzeciej ligi w w związku ze stanem epidemiologicznym. Najważniejsze rozstrzygnięcia to brak spadków do czwartej
ligi i awans KKS-u Kalisz do trzeciej ligi. W trzeciej lidze pozostają
więc zagrożone spadkiem Górnik Konin oraz Jarota Jarocin.

Po rozegranych osiemnastu kolejkach spotkań w grupie drugiej trzeciej
ligi rozgrywki sezonu 2019/2020 zostały
zakończone. Na skutek trwającej pandemii koronawirusa Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej zdecydowały o przerwaniu
rozgrywek na czwartym szczeblu, przy
zachowaniu zasady awansów, ale bez
spadków. Wiążącą decyzję w tej sprawie
w formie uchwały przedstawił Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, który w sezonie 2019/2020 był organem prowadzącym rozgrywki w grupie drugiej trzeciej
ligi. – Największą liczbę punktów w rywalizacji boiskowej zdobył zespół KKS
1925 Kalisz, zyskując tym samym tytuł
mistrza III ligi i prawo do gry w II lidze
w sezonie 2020/2021. Z uwagi na wcześniejsze zakończenie rozgrywek zarząd
Wielkopolskiego ZPN-u podjął zarazem
decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia
spadków. Tym samym liczba uprawnionych do gry w III lidze w przyszłym
sezonie wynosi 21 zespołów i może ulec
zwiększeniu w przypadku spadku drużyn z makroregionu z rozgrywek II
ligi – czytamy w komunikacie wydanym przez Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej. Większość klubów przyjęła tę
decyzję z zadowoleniem. Na czwartym

szczeblu rozgrywkowym nie ma mowy o
profesjonalnym uprawianiu piłki nożnej.
Uratowani zostali ci najsłabsi. Sportowo od stawki odbiegały między innymi
Grom Nowy Staw, Bałtyk Gdynia oraz
Górnik Konin. Niepewnie mogli czuć
się również w Jarocinie, ale ostatecznie
te cztery kluby będą mogły ponownie
zagrać w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach trzeciej ligi. Informacja o zakończeniu rozgrywek nie spotkała się natomiast
z dobrym odbiorem w Stężycy. Radunia
w drugim sezonie z rzędu mocno zaangażowana była w walkę o awans do drugiej ligi. Po osiemnastu kolejkach miała
w dorobku 40 punktów, o pięć mniej od
liderującego po jesieni KKS-u Kalisz.
W kaliskim klubie, zaraz po ogłoszeniu
decyzji, rozpoczęto kompletowanie niezbędnych dokumentów do otrzymania
licencji na grę w drugiej lidze. Spełnienie wymogów licencyjnych to jedno, ale
znacznie trudniejsze będzie zabezpieczenie odpowiedniego budżetu na grę
w drugiej lidze, zwłaszcza gdy w czasie
epidemii wielu sponsorów wycofuje się
ze wspierania sportu. Przypomnijmy, że
ostatni raz gracze KKS-u Kalisz występowali na tym szczeblu rozgrywek 18 lat
temu.
		
BAS

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprasza wszystkich trenerów do zapoznania się z przykładowymi środkami treningowymi do stosowania w czasie zajęć w
trakcie obostrzeń związanych ze stanem epidemii

Piłka nożna >>> Przed dwoma tygodniami upłynął termin składania wniosków licencyjnych na grę w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Upłynął termin składania
wniosków licencyjnych
Oficjalna witryna internetowa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przedstawiła zestawienie złożonych wniosków licencyjnych na grę w czwartej i piątej lidze oraz klasie okręgowej. W przypadku zdecydowanej większości klubów nie było problemów z dotrzymaniem terminu złożenia stosownych dokumentów, który upłynął 15 maja. Jeszcze wcześniej Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zdecydował,
że obiekty, które bez uwag przeszły ostatnią weryfikację związaną z procesem licencyjnym, zostaną
automatycznie dopuszczone do użytkowania do końca sezonu 2020/2021.
W ubiegłym tygodniu, a konkretnie
15 maja br. upłynął termin składania
dokumentacji licencyjnej dla rozgrywek prowadzonych przez Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej. Termin ten dotyczył jednak zespołów występujących w
czwartej i piątek lidze oraz klasie okręgowej. W przypadku zdecydowanej
większości klubów nie było problemów
z dotrzymaniem terminu składania dokumentów. Stosowne aplikacje złożyły
wszystkie zespoły uprawnione do gry
w czwartej lidze, w tym między innymi Polonia Kępno, która trzy miesiące
temu stanęła na skraju upadku i chociaż
jej los w dalszym ciągu pozostanie zagadką, to jednak działacze przesłali stosowne dokumenty licencyjne.
W przypadku rozgrywek na zapleczu czwartej ligi dokumentów licencyjnych nie złożyła tylko Pogoń Lwówek.
Przypomnijmy, że klub z Lwówka został przed rundą wiosenną wycofany z
czwartej ligi i wskutek decyzji zarządu
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, przysługiwało mu prawo gry w
piątej lidze w kolejnym sezonie. Niedotrzymanie terminu przez działaczy Pogoni jest równoznaczne z niedotrzymaniem licencji. Drużyny z Lwówka nie
zobaczymy więc w rozgrywkach piątej
ligi w sezonie 2020/2021. O licencję na
grę w piątej lidze ubiega się GKS Rychtal, którego włodarze złożyli wniosek o
przyznanie licencji. O licencję nie musi
natomiast ubiegać się drugi z przedstawicieli regionu na tym szczeblu rozgrywkowym. Mowa o Orle Mroczeń,

który jeszcze w ubiegłym roku otrzymał licencję na sezon 2020/2021.
Również 15 maja upłynął termin
złożenia dokumentacji licencyjnej
na grę w klasie okręgowej. Obowiązywał on 35 klubów. Pozostałe 67
drużyn otrzymało licencję uprawniającą do gry w klasie okręgowej w sezonie 2020/2021 przed rokiem bądź też
uczestniczy w lidze jako zespół rezerw,
na bazie licencji na wyższą ligę pierwszej drużyny. Wniosku licencyjnego
nie przesłało dotąd sześć klubów – Dąb
Kębłowo, Fortuna Wieleń, Gwiazda
Siedlec, Kłos Zaniemyśl, Meblorz Swarzędz i Tur 1921 Turek. Przesłane przez
wszystkie kluby dokumenty są obecnie
poddawane analizie formalnej. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości,
przedstawiciele związku kontaktują się
z przedstawicielami klubów z prośbą o
uzupełnienie braków. Po zakończeniu
tego etapu Komisja do spraw Licencji
Klubowych przystąpi do merytorycznego sprawdzenia wniosku. Decyzje
licencyjne, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zostaną ogłoszone do 30
maja. Ten termin obowiązuje jednak w
przypadku klubów z czwartej i piątej
ligi. Decyzje w sprawie licencji dla klubów klasy okręgowej zostaną ogłoszone
do 15 czerwca. Przypomnijmy, że decyzją władz Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej obiekty, które w ostatnim
procesie licencyjnym bez uwag przeszły weryfikację zostały automatycznie
dopuszczone do użytkowania także w
następnym sezonie. Weryfikacja boiska

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

Piłka nożna >>> Rozgrywki od czwartej ligi w dół w sezonie 2019/2020 zostały już zakończone, a nowy sezon może ruszyć już lipca. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczął
właśnie przyjmowanie zgłoszeń do rozgrywek w sezonie 2020/2021

Środki treningowe WZPN rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń
na czas epidemii
W związku z obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii Wydział
Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego opracował zestaw ćwiczeń
dla trenerów wszystkich kategorii wiekowych oraz bramkarzy. Materiały można znaleźć pod linkiem na oficjalnej witrynie internetowej
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa
Młodzieżowego opracował zestaw ponad stu ćwiczeń możliwych do realizacji w zależności od kategorii wiekowej,
z uwzględnieniem również treningu
bramkarskiego. Oprócz modelowych
ćwiczeń katalog środków zawiera również zalecenia organizacyjne w zakresie
bezpieczeństwa zdrowotnego treningu.
Przypominamy, że jednym z zaleceń jest
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zebranie od uczestników zajęć oświadczenia potwierdzającego dobrowolny
udział w treningu. Jest ono dostępne na
stronie internetowej Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej. W opracowaniu
ćwiczeń udział brało blisko dwudziestu
trenerów z Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego, Mobilnej Akademii Młodych Orłów i pracujących z kadrami Wielkopolski.
BAS

W ubiegłym tygodniu Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do prowadzonych przez siebie rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w sezonie 2020/2021. Czas na skompletowanie, a następnie złożenie stosownych dokumentów wielkopolskie kluby mają do 15 czerwca.
Zgłoszenie do rozgrywek jest for- kopolski Związek Piłki Nożnej. Jest on
ju. Formularze zgłoszeniowe do rozgrymalnym potwierdzeniem uczestnictwa między innymi podstawą do wyrażenia
wek kobiecych zostaną opublikowane
zespołu w rozgrywkach danej ligi, chęci uczestnictwa w rozgrywkach Puw terminie późniejszym, po wyjaśniezgodnie z przysługującym mu upraw- charu Polski przez drużyny niezrzeszoniu kwestii związanych z zaplanowaną
nieniem oraz otrzymaną na daną ligę ne. Formularze zgłoszeniowe pobrać
przez PZPN reorganizacją lig seniorek.
lub klasę rozgrywkową licencją. Ponad- można na oficjalnej witrynie interneWypełnione i podpisane przez uprawto, poprzez zgłoszenie można wyrazić
nione osoby zgłoszenia należy przesłać
towej Wielkopolskiego ZPN (wielkorównież chęć dobrowolnego uczestnic- polskizpn.pl). Pracownicy biura WZPN
mailowo na adres rozgrywki@wieltwa w niższej o jeden poziom lidze,
przygotowali odrębnie trzy dokumenty
kopolskizpn.pl do 15 czerwca. Niedoco z uwagi na wyjątkową sytuację w
trzymanie wskazanego terminu może
– dla lig seniorskich, lig młodzieżoobecnym roku, umożliwił Wielkopol- wych oraz rozgrywek żaków. Te ostatskutkować nieuwzględnieniem klubu
ski Związek Piłki Nożnej. Obowiązek
przy podziale lig, co będzie się wiązało
nie prowadzone będą w formule turnieprzesłania zgłoszenia dotyczy wszyst- jowej bez jakielkolwiek klasyfikacji, a z możliwością startu wyłącznie na najkich klubów występujących w roz- klub zgłaszając drużyny, deklaruje czy
niższym szczeblu rywalizacji – w Klagrywkach prowadzonych przez Wiel- ma możliwości infrastrukturalne i chęsie B (seniorzy) bądź najniższych ligach
okręgowych (młodzież).
BAS
ci bycia organizatorem takiego turnie-
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Z kart historii / Włókniarz Kalisz – LKS Jankowy – 0:4
Pojedynki KKS-u Kalisz z klubem z Jankowych elektryzowały niegdyś cały piłkarski region i nie bez powodu nosiły miano klasyku ziemi kaliskiej. W
latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych na potyczkę ówczesnego Lignomatu z Włókniarzem, Wistilem czy KKS-em czekał cały region. Obie drużyny były wtedy bezsprzecznie wiodącymi siłami ziemi kaliskiej. Historię spotkań piłkarzy z Kalisza i Jankowych tworzyły występy na szczeblu trzeciej
ligi, ale także te w ramach Pucharu Polski. Kres tej pięknej historii miał miejsce wiosną 2001 roku, kiedy to Lignomat zniknął z piłkarskiej mapy Polski,
a w 2005 roku losy jankowian podzielił klub z Kalisza. Oba kluby stanęły jednak na nogach, rozpoczynając kilka lat później kolejny rozdział historii tej
rywalizacji. Rywalizacji, która miała miejsce w zupełnie innych realiach i ligowej rzeczywistości.

Włókniarz tłem dla LKS-u Jankowy

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Spotkania Lignomatu Jankowy
czy późniejszego spadkobiercy tradycji, LKS-u Jankowy z KKS-em Kalisz zawsze wzbudzały całą masę emocji wśród kibiców obu zespołów. Stawką tych spotkań
były bowiem nie tylko trzy punkty, ale nieformalne miano najlepszej drużyny w byłym województwie kaliskim. Spośród rozegranych kilkudziesięciu spotkań pomiędzy
drużynami Lignomatu Jankowy i KKS-u Kalisz było kilka, które fani wspominają do dziś. Jedne z wyraźną lubością, inne z goryczą w głosie. To przecież w pojedynku z
KKS-em Kalisz piłkarze Jerzego Stempina odnieśli jedno z największych wyjazdowych zwycięstw w trzeciej lidze, po pamiętnym meczu z 20 września 1997 roku. Lignomat zwyciężył wówczas w Kaliszu 5:0, ale wiosną 1998 roku wynik anulowano bowiem KKS wycofał się z rozgrywek. Znacznie skromniejszym rezultatem zakończył się
mecz, jaki miał miejsce w sezonie 2000/2001, ale radość była niemalże identyczna jak w przypadku okazałej wygranej z sezonu 1997/1998. Albowiem o losach toczonego
w ekstremalnych warunkach – przy potwornym upale – meczu zdecydował gol zdobyty w 58. minucie przez Roberta Jonczyka. Był też pamiętny finał Pucharu Polski
z 22 czerwca 2000 roku i triumf piłkarzy Lignomatu, po zwycięstwie 2:1 nad KKS-em. My jednak postanowiliśmy przypomnieć zdecydowanie późniejszą konfrontację,
która odbyła się na starcie sezonu 2010/2011.
Historia tworzona latami

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych rywalizacja pomiędzy
drużynami z Kalisza i Jankowych elektryzowała kibiców w byłym województwie kaliskim. Na różnych szczeblach
rozgrywkowych do historii przeszło kilka
pojedynków. Spośród rozegranych kilkudziesięciu spotkań pomiędzy drużynami Lignomatu Jankowy i KKS-u Kalisz
(Włókniarza czy Wistilu) było kilka, które fani wspominają do dziś. To przecież
w pojedynku z KKS-em Kalisz piłkarze
Jerzego Stempina odnieśli jedno z największych wyjazdowych zwycięstw w
trzeciej lidze, po pamiętnym meczu z 20
września 1997 roku. Lignomat zwyciężył
wówczas w Kaliszu 5:0, ale wiosną 1998
roku wynik anulowano bowiem KKS wycofał się z rozgrywek. Znacznie skromniejszym rezultatem zakończył się mecz,
jaki miał miejsce w sezonie 2000/2001,
ale radość była niemalże identyczna jak
w przypadku okazałej wygranej z sezonu
1997/1998. Albowiem o losach toczonego

były ostatnimi meczami w tej wielkiej
i bogatej historii rywalizacji pomiędzy
piłkarzami z Kalisza i Jankowych. Wiosną 2001 roku zlikwidowano Lignomat, a
cztery lata później upadłość ogłosił KKS
Kalisz, który swój „żywot” kończył pod
nazwą Kaliszanka KKS Kalisz. Kolejny
rozdział, w nowej już historii rywalizacji
pomiędzy tymi klubami, został otwarty w
sezonie 2009/2010, kiedy ówczesny KKS
1925 Kalisz po raz pierwszy od blisko
dziesięciu lat zmierzył się z Jankowami w
rozgrywkach ligowych. W pamięci zapadło jednak spotkanie z sezonu 2010/2011.
LKS Jankowy w meczu z występującym
wówczas pod nazwą KKS Włókniarz
1925 Kalisz nawiązał rezultatem do wielkiego zwycięstwa z 1997 roku.

Odmienne nastroje
po inauguracji

Po inauguracyjnej kolejce sezonu
2010/2011 w obozach LKS-u Jankowy i
Włókniarza 1925 Kalisz panowały zupełnie odmienne nastroje. W inauguracyjnej kolejce Kaliskiej Klasy Okręgowej

FOT: Mariusz Gostyński był momentami bezradny wobec szarżującego Marcina Czajczyńskiego
(z lewej). Nowy nabytek jankowian okazał się się katem swojego byłego klubu
w ekstremalnych warunkach – przy potwornym, 36-stopniowym upale – meczu
zdecydował gol zdobyty w 58. minucie
przez Roberta Jonczyka. Był też pamiętny finał Pucharu Polski z 22 czerwca 2000
roku i triumf piłkarzy Lignomatu, po zwycięstwie 2:1 nad KKS-em. Los chciał, że
pucharowe i ligowe pojedynki z 2000 roku

jankowianie zrewanżowali się Astrze
Krotoszyn za porażkę z poprzedniego
sezonu. Przebudowana drużyna z Jankowych pokonała aspirujących do awansu
krotoszynian aż 3:1. – Odnieśliśmy bardzo
ważne zwycięstwo, bo nie da się ukryć,
że w tym sezonie gramy o zupełnie inne
cele niż przed rokiem. Stwarzaliśmy dużo

ciekawych sytuacji. Nie były one dziełem
przypadku, lecz wynikały z naszej gry. W
drugiej połowie gra nie wyglądała już tak
jak powinna. Było to jednak efektem braku sił i dlatego też trzeba było nadrabiać
to ambicją – mówił po zwycięskiej inauguracji Przemysław Ferenc, jeden z ówczesnych trenerów LKS-u Jankowy. Mimo
słabszej gry, jankowianie i tak mogli z dużym optymizmem spoglądać w kierunku
najbliższej przyszłości i hitowo zapowiadającego się starcia z naszpikowanego
doświadczonymi piłkarzami Włókniarza
1925 Kalisz. Drużyna Mariusza Kaczmarka mimo potknięcia na inaugurację
(bezbramkowy remis z KS Opatówek) i
tak była faworytem pojedynku z Jankowami.

Łomot na Prośnie

Po raz pierwszy w historii rywalizacji kaliszan z jankowianami spotkanie
rozegrano na Stadionie Prosny w Kaliszu.
Wcześniej mecze rozgrywano albo na mocno wysłużonym Stadionie Miejskim przy
ulicy Łódzkiej albo na domowym obiekcie
kaliszan, czyli na obiekcie z torem kolarskim mieszczącym się przy Wale Matejki.
Ten obiekt miał być gospodarzem meczu
drugiej kolejki Kaliskiej Klasy Okręgowej,
ale ze względu na późniejsze zakończenie
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
kolarstwie, która odbywała się od piątku
do niedzieli na stadionie przy Wale Matejki zaistniała konieczność przeniesienia
meczu na boisko zastępcze. Po osiągnięciu
porozumienia z działaczami Prosny mecz
z LKS-em Jankowy rozegrano ostatecznie właśnie na obiekcie kaliskiej Prosny.
Gościnny występ na stadionie lokalnego
rywala nie okazał się zbyt udany dla Włókniarza. Miejscowi zostali rozgromieni aż
0:4. Była to najwyższa wygrana LKS-u
Jankowy z Włókniarzem w Kaliszu od
września 1997 roku, gdy zespół z Jankowych, występujący pod szyldem Lignomatu, gładko rozprawił się z KKS-em,
zwyciężając 5:0. Mecz, który rozegrano 15
sierpnia, miał jednego, niezwykle barwnego bohatera. Był nim Marcin Czajczyński,
nowy nabytek jankowian. 29-letni wówczas kaliszanin to wychowanek Prosny,
z którą występował na czwartoligowych
boiskach. W sezonie 2008/2009 napastnik
LKS-u Jankowy występował w KKS-ie
1925 Kalisz. Z kolei latem 2009 roku wraz
z innymi kaliskimi piłkarzami przeniósł
się do Piasta Błaszki. W jego barwach
zdobył dwadzieścia cztery bramki w lidze
i cztery w meczach pucharowych. W sezonie 2010/2011 supersnajper z najstarszego
miasta w Polsce miał strzelać dla LKS-u Jankowy. Marcin Czajczyński już w 5.
sekundzie próbował zaskoczyć Macieja
Trzeciaka strzałem z połowy boiska, ale
piłka nieznacznie minęła bramkę gospodarzy. Miejscowi z kolei pierwszą groźną
sytuację stworzyli w 12. minucie. Radosław Grzesik chytrze zakręcił z rzutu wol-

2. kolejka kaliskiej klasy
okręgowej 2010/2011

NIedziela, 15 sierpnia 2010 roku
Kalisz / Stadion Prosny
KKS Włókniarz 1925 Kalisz – LKS Jankowy 1968 – 0:4 (0:1)

Bramki: 0:1 Marcin Czajczyński - 16’, 0:2 Leszek Nowak - 55’,
0:3 Marcin Czajczyński - 63’, 0:4 Wojciech Sopart - 81’.
Włókniarz: Maciej Trzeciak – Mariusz Gostyński, Maciej Zapart,
Karol Kiełbik, Radosław Grzesik (Piotr Żarnecki - 64’) – Kamil Urbaniak
(Borys Boroń - 46’), Michał Baszczyński (Jakub Kasprzak - 64’),
Damian Ostrychalski, Mateusz Łuczak (Marcin Młynek - 64’)
– Dariusz Pietrzak, Stanisław Walczyński.
Trener: Mariusz Kaczmarek.
LKS Jankowy: Marcin Lorek – Bartłomiej Gałuszka, Michał Murawsk
i,
Przemysław Tomalik, Marcin Szefner – Dominik Lubka, Leszek
Nowak,
Jacek Kłodnicki (Robert Stempin - 78’), Mirosław Hojka – Marcin
Czajczyński (Wojciech Sopart - 75’), Łukasz Borowski.
Trener: Przemysław Zając i Przemysław Ferenc.
Sędziowali: Arkadiusz Reśliński (Grab) oraz Jacek Włoch (Jarocin)
i Daniel Ostrysz (Pleszew).
nego, ale żaden z jego partnerów nie zdołał
przeciąć lotu piłki. Cztery minuty później
wręcz książkowe rozegranie rzutu rożnego
zademonstrowali jankowianie. Zakończyło
się na dokładnej wrzutce Mirosława Hojki
w pole karne i bramce Marcina Czajczyńskiego. Minutę później powinno być 1:1,
ale Marcin Lorek znakomicie poradził
sobie ze strzałem Michała Baszczyńskiego z ośmiu metrów. Worek z bramkami
rozwiązał się dopiero po zmianie stron.
W 54. minucie podopieczni Mariusza
Kaczmarka zdołali strzelić wyrównującą
bramkę, ale sędzia asystent dopatrzył się
ewidentnej pozycji spalonej Stanisława
Walczyńskiego. Podrażnieni goście odpowiedzieli kilkadziesiąt sekund później,
kiedy Leszek Nowak po efektownym
podaniu z przewrotki Jacka Kłodnickiego pewnie umieścił piłkę w siatce. W 63.
minucie Marcin Czajczyński wykończył
kontratak Łukasza Borowskiego i goście
prowadzili już 3:0. Rozbici kaliszanie nie

ustrzegli się kolejnych błędów i w 81. minucie wprowadzony na boisko trzy minuty
wcześniej Wojciech Sopart z dziecinną
łatwością zdobył czwartą bramkę i ustalił
wynik spotkania. LKS Jankowy obnażył
wszystkie słabości kaliskiego Włókniarza.
Piłkarze z Wału Matejki zagrali bardzo słabo i jedyny pozytywny aspekt tego meczu,
to fakt, że przegrali tylko 0:4. To najniższy
wymiar kary, bo podopieczni Przemysława Zająca i Przemysława Ferenca mogli
zdobyć co najmniej siedem goli i przejść do
historii z najwyższym wyjazdowym zwycięstwem nad Kaliszem. – Nie ukrywałem
przed meczem, że do Kalisza nie jedziemy
w roli faworyta. Był nim zdecydowanie
Włókniarz, ale chyba znaleźliśmy sposób
ma kaliszan, bo podobnie jak w poprzednim sezonie Włókniarz nie zdołał zdobyć
punktów z nami, występując przed własną
publicznością – powiedział Przemysław
Zając, trener LKS-u Jankowy.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Mariusz Kaczmarek (Trener Włókniarza Kalisz)
Choć wynik nie odzwierciedla przebiegu tego bardzo dziwnego meczu, to
jednak idzie w świat i na pewno bardzo mnie martwi. Jestem wściekły bo
patrząc na skład i możliwości, jakie ma mój zespół, to uważam, że nie
powinniśmy przegrać w takich przykrych okolicznościach. Nie ukrywam,
że po dwóch inauguracyjnych kolejkach poziom frustracji osiąga chyba
krytyczny punkt. Mecz z Jankowami miał być spotkaniem, po którym mieliśmy się podnieść, a tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Trudno znaleźć
jakiekolwiek wytłumaczenie na to, co wydarzyło się w dzisiejszym meczu.
Przemysław Zając (Trener LKS-u Jankowy)
Przyjechaliśmy z wielkim respektem do rywala i cieszę się z takiego wyniku, choć doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w naszej grze widać
jeszcze wiele mankamentów. Dzisiaj wykorzystaliśmy katastrofalne błędy
przeciwnika. Jesteśmy młodym zespołem budowanym na przyszłość, więc
tym bardziej jestem pozytywnie zaskoczony, że mamy już sześć punktów.
Gramy o to, byśmy mieli swój styl i stawiamy na młodzież, nie tak jak w
Kaliszu, gdzie nie szanuje się młodzieży, co bardzo mi się nie podoba.
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GMINA
wieści znad pomianki
maj 2020, nr 18 (971)
Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Trzebieniu obchodziła stulecie urodzin swojego patrona szkoły Jana Pawła II w iście uroczystej i
podniosłej atmosferze

Rocznica w czasie epidemii
18 maja 2020 r. obchodziliśmy
setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Społeczność szkolna zgromadzona przy Szkole Podstawowej w
Trzebieniu, tj. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy wsi Trzebień i Biadaszek kolejny
raz zachwyciła przepięknym i spektakularnym widowiskiem zorganizowanym z okazji tej uroczystości.
Mieszkańcy wsi Trzebienia i Biadaszek oddali hołd Wielkiemu Polakowi. Niemalże wszystkie domy oraz
budynek szkoły zostały przyozdobione w żółto-białe flagi. Okna domów
zostały przepięknie udekorowane. W
oknach widniały m.in. rysunki wykonane przez uczniów szkoły, które
przedstawiały portret Jana Pawła II.
Dekoracje pojawiły się również na
budynku i w oknach szkoły. Uroku
oraz atmosfery zadumy nad postawą
Wielkiego Polaka - Ojca Świętego,
zwłaszcza wieczorem, dodawały zapalone świece ustawione przed szkołą przez uczniów, nauczycieli i mieszkańców miejscowości.
Z inicjatywy dyrektor szkoły Urszuli Wędzichy w godzinach
wieczornych przed bramami posesji
mieszkańcy zapalili światełka.
Przygotowując się do tego ważnego dnia, uczniowie rysowali po-

darunek dla Ojca Świętego z okazji
jego urodzin, wykonywali prace
plastyczne prezentujące wizerunek
patrona i pisali wiersze o Janie Pawle II. Zwieńczeniem działań było
wykonanie „Barki” w formie online
przez nauczycieli i uczniów szkoły. Efekty wykonania można obejrzeć na stronie internetowej szkoły
oraz na portalu Facebooku, https://
www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-im-Jana-Pawła-II-w-Trzebieniu-113147763570581/.
Wyjątkowy charakter tegorocznych obchodów stulecia urodzin
Jana Pawła II nadaje także trwający
stan epidemii. Zaplanowane na ten
dzień uroczystości nie mogły się odbyć. Tym bardziej zachwyca postawa
społeczności szkoły, która uczciła pamięć swojego patrona, pomimo panującej epidemii. Jedność społeczności
szkolnej i postawa nie tylko uczniów
szkoły jest niezwykle budująca i
może być wzorem dla innych.
Dyrektor szkoły U. Wędzicha
dziękuje uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły za
zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu obchodów stulecia urodzin
patrona – Jana Pawła II w okresie
pandemii.
Oprac. m

Automatyczny system alarmowania DSP-52BS w Piaskach
i Siemianicach

G£OS TRZCINICY
maj 2020, nr 22 (1140)
Pomoc druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzcinica

Druhowie w centrum pobrań COVID-19
Miniony weekend, 23 i 24 maja br., na parkingu przy ul. Sportowej w Kępnie uruchomione zostało centrum pobrań prób COVID-19.
W przedsięwzięcie, oprócz 12. Wielkopolskiej
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju,
włączyli się także strażacy z OSP działający
na terenie powiatu kępińskiego. Także druhowie z gminy Trzcinica, Roman Pliszka OSP
Laski, Paweł Więcek OSP Aniołka Pierwsza
oraz Robert Szczapa OSP Piotrówka uczestniczyli w akcji, pomagając w utrzymaniu porządku. 		
Oprac. m Strażacy w czasie pracy w centrum pobrań

Drugi etap inwestycji związany z budową kanalizacji rozliczony przez Urząd Gminy w
Trzcinicy

Rozliczono inwestycje

12 maja 2020 roku do Urzędu
Gminy Trzcinica wpłynęła kwota
616 546,92 zł będąca ostatecznym
rozliczeniem przeprowadzonej w

deszczowej oraz odtworzenie dróg
wzdłuż ul. Jana Pawła II, ul. Bocznej
i części ul. Kluczborskiej.
- W ramach zadania wykonano

Zakończono inwestycje
drogowe w Trzcinicy

2019 roku inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie
sieci ogólnospławnej oraz budowa
systemu zaopatrzenia w wodę wraz
z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II” obejmującej
budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji

2059,45 m sieci wodociągowej oraz
104 przyłącza wodociągowe o długości 2239,15 m. Wybudowano także 1958,05 m kanalizacji sanitarnej
oraz 105 przykanalików o łącznej
długości 798,26 m. Remontowano ponadto kanalizację deszczową,
w tym zamontowano nowe wpusty

uliczne, a także wykonano 375,24 m
nowej kanalizacji deszczowej. Ważnym elementem było odtworzenie
nawierzchni ulic oraz odtworzenie
chodników. Zmodernizowana została także przepompownia ścieków.
Wartość całkowita zadania to 5 064
949,08 złotych – informuje Grzegorz
Hadzik wójt gminy Trzcinica.
Urząd Gminy Trzcinica na powyższe zadanie otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 404 590,90
złotych w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3
„Gospodarka
wodno-ściekowa”
poddziałania 4.3.1 „Gospodarka
wodno-ściekowa” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie obejmowało zaliczkę w wysokości 1 788 043,98 zł wypłaconą
w październiku 2019 roku i otrzymaną obecnie refundację w kwocie
616 546,92 złote. - Gmina Trzcinica
otrzymała też kwotę 647 878 złote
jako zwrot podatku od towarów i
usług za wykonane w ramach tego
etapu inwestycje wodno-kanalizacyjne - podsumowuje wójt.
Oprac. m

Kolejne prace modernizacyjne w gminie

System alarmowania
Nowe inwestycje
w Piaskach i Siemianicach w Wodzicznej i Smardzach

W maju br. w Piaskach oraz
Siemianicach w jednostkach OSP
został zamontowany automatyczny
system
alarmowania DSP-52BS. System
ten umożliwia
zdalne
załączanie syreny
alarmowej w
danej jednostce oraz pow i a d a m i a n ie
strażaków
ochot ników
na telefon o
zaistniałym
zdarzeniu, co
znacząco skraca czas reakcji straży
pożarnej. Całkowity koszt zakupu
systemów wraz z montażem wy-
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niósł 12 748,86 zł. Środki na zakup
wydatkowano z budżetu gminy oraz
budżetu OSP Piaski. - Cieszy fakt
doposażania tych
dwóch
jednostek
w systemy
alarmowe. Niech
ten zakup
przyniesie
wymierny
efe k t ,
gdy drugi
c z ł ow i e k
będzie
potrzebował pomocy i ratunku - powiedział wójt gminy Adam Kopis.
Oprac. m

W ostatnim czasie zakończono
lub rozpoczęto kilka kolejnych prac
zaplanowanych do wykonania w tym
roku. W Domu Ludowym w Wodzicznej zamontowano nowy piec kuchenny oraz wykonano nową scenę.
Natomiast na zewnątrz uzupełniono
wykonany w tym roku plac o elementy zieleni. Na boisku w Wodzicznej
wykonano utwardzenie kostką betonową terenu pod altanę.
W Laskach rozpoczęto budowę
kolejnego odcinka wodociągu na ulicy
Armii Krajowej jako przedłużenie istniejącej sieci, co daje możliwość rozbudowy tej miejscowości w kierunku
Smardz. W Smardzach kontynuowane są prace przy budowie placu pomiędzy Domem Ludowym a terenem
rekreacyjnym. Zawarta została także
umowa na montaż nowych zbiorni-
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ków bezodpływowych wraz z remontem elementów kanalizacyjnych przy
Domach Ludowych w Wodzicznej,
Kuźnicy Trzcińskiej oraz budynku

byłej szkoły w Piotrówce. W Trzcinicy
trwa realizacja tegorocznego, trzeciego etapu zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego.
Oprac. m
Nowy piec w Domu Ludowym
w Wodzicznej

Region

gmina
kurier baranowa
maj 2020, nr 19 (1164)

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2020, nr 22 (1248)

11 maja br. do Urzędu Gminy w Baranowie dotarło 14 bezpłatnych terminali płatniczych.
To konsekwencja udziału samorządu w akcji „Polska bezgotówkowa”. Terminale trafiły
do 11 sołtysów oraz gminnych punktów kasowych, takich jak: Urząd Stanu Cywilnego,
podatki czy gospodarka komunalna. - Fajny pomysł z tymi terminalami. W urzędach też są
potrzebne. Nieraz był problem, bo nie ma gdzie kasy wpłacić, nie mają wydać itd. Obywatel
chciałby zapłacić podatek poprzez sołtysa, ale w portfelu tylko bilon. A kartą to się ogarnia bardzo łatwo – przekonuje sołtys Mroczenia Andrzej Stodolski

Zajęcia dydaktyczne w gminie Bralin nadal będą odbywać
się w formie zdalnej

Zapłać sołtysowi kartą

Program „Polska bezgotówkowa”
to wspólna inicjatywa wydawców kart,
agentów rozliczeniowych, Związku
Banków Polskich oraz sektora publicznego, która ma na celu upowszechnienie akceptacji płatności bezgotów-

kowych. Od jesieni 2018 r. program
objął także administrację publiczną
(np. urzędy jednostek samorządu terytorialnego, urzędy skarbowe) i inne
podmioty (m.in. uczelnie, fundacje,
muzea, kościoły, policję). Instytucje

Wójt B. Lewandowska-Siwek i sołtys A.
Stodolski podczas przekazania terminali

publiczne, w tym także sołtysi, za pośrednictwem urzędów gmin, na terenie
których funkcjonują, mają prawo do takiej liczby urządzeń, ile mają punktów
kasowych. Samorządy nie ponoszą
kosztów prowizji związanych z transakcjami, ani też nie płacą za dzierżawę terminali do 31 sierpnia 2021 r. W
efekcie tych działań pierwsze skojarzenie z hasłem „Polska bezgotówkowa”
brzmi: terminal płatniczy.
Okazuje się, że kogo do sięgnięcia po darmowy terminal płatniczy
nie przekonały argumenty Fundacji
„Polska bezgotówkowa” czy premie
pieniężne wypłacane przez banki, ten
musiał zderzyć się z niechęcią klientów do płatności gotówkowych, gdy
wybuchła pandemia koronawirusa.
Tak oto groźny wirus nieoczekiwanie przyszedł w sukurs działaniom na
rzecz spopularyzowania obrotu bezgotówkowego.		
ems

Zdarzenie przy ul. Katowickiej w Słupi pod Kępnem

Potrącił trzy osoby… na schodach

W poniedziałek, 11 maja br.,
około godziny 11.56, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o potrąceniu na ul. Katowickiej w Słupi pod Kępnem. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Słupia pod Kępnem i
OSP Baranów.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono, że doszło do potrącenia trzech
osób przez samochód mini car daihatsu. Osobami poszkodowanymi
zajął się Zespół Ratownictwa Medycznego. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i odłączeniu zasilania w
uszkodzonym pojeździe. Dwie osoby poszkodowane decyzją lekarza
pogotowia ratunkowego zostały
przetransportowane do szpitala,
trzecia osoba nie wymagała pomo-

cy medycznej – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Na miejsce skierowano również
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy ustalali
okoliczności zdarzenia. - 61-letni
mieszkaniec Nowej Wsi Książęcej
wjechał nagle na schody prowadzą-

ce do budynku Caritasu. Mężczyzna
tłumaczył policji, że doszło do awarii
technicznej pojazdu. Osoby poszkodowane – 29-letnia kobieta, 46-letnia kobieta i 46-letni mężczyzna,
wszyscy mieszkańcy Nosal – stały
wówczas na schodach – tłumaczy
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR

W związku z dużym wzrostem
potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie
kępińskim, po konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych i na
ich wnioski, od 25 maja br. wszystkie
szkoły na terenie gminy Bralin pozostają nieczynne. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III szkół
podstawowych zostają zawieszone,
a zajęcia dydaktyczne odbywać się
będą nadal w formie zdalnej. Konsultacje dla uczniów klas VIII zaplanowane od 25 maja br. również
odbywać się będą zdalnie. W szcze-

gólnych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem i nauczycielami
oraz za zgodą rodziców, konsultacje
mogą odbywać się w szkołach. Placówki są do tego przygotowane w
pełnym zakresie. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone w szkołach gminy
Bralin będą kontynuowane w systemie wyłącznie zdalnym. Zamknięte
pozostają również boiska szkolne.
- Ograniczenia wprowadzamy do
odwołania. Liczę na zrozumienie z
państwa strony – mówi wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś.
KW

GONIEC PERZOWSKI
maj 2020, nr 17 (922)
Utworzenie Klubu „Senior+” 2020 w Domasłowie

Będzie Klub w Domasłowie
Kierowca tłumaczył, że doszło do awarii
technicznej pojazdu. Fot. KP PSP Kępno

Gmina Baranów pozyskała grant w wysokości 59.999,80 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła”

Gmina zakupi laptopy dla uczniów
Gmina Baranów w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła” pozyskała
grant w wysokości 59.999,80 zł na
zakup sprzętu komputerowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do Interne-

Szkoły pozostają zamknięte

tu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego w ra-

mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Działanie jest finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
UG Baranów

Gmina Perzów jest na etapie podpisywania porozumienia o dofinansowaniu zadania realizowanego w
ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020
Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” jako
jednorazowe wsparcie finansowe
na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Domasłowie. Na
utworzenie Klubu „Senior+” Gmina
wnioskowała o 137 300 zł, co stanowi

52% całkowitych kosztów zadania i
taka kwota została zatwierdzona. W
ramach zadania zostanie wyremontowana część budynku po przedszkolu
w Domasłowie będzie przystosowana
i wyposażona na potrzeby tworzonego Klubu „Senior+”. Klub ma być
miejscem spotkań osób starszych, ich
aktywizacji, integracji społecznej,
wspólnych działań kulturalnych. Jego
powstanie poszerzy ofertę Gminy
skierowaną do seniorów. Oprac. m

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)

Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)

Kupię garaż w Kępnie, ul. Wiosny Ludów.
Tel. 661 995 884.
(TK 75/05/20)

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

Kupię działkę 10 arów w Klinach lub okolicy.
Tel. 795 413 001.
(TK 76/05/20)

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

Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne w miejscowości
Łęka Opatowska, Opatów, Bolesławiec, Siemianice, Raków i Kostów. Tel. 517 119 156.		
(TK 90/05/20)

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

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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie 52 m2 w Kępnie,
Os. Grafitowe. Tel. 691 023 693.
(TK 71/05/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

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

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)
sprzedam
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 74/05/20)
Sprzedaż drewna opałowego - liściaste i iglaste.
Tel. 510 183 522.
(TK 77/05/20)
Sprzedam ziemię ogrodową oraz piasek, z dowozem. Tel. 781 567 782.
(TK 78/05/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)
Sprzedam tanio fotel dwuosobowy (rozkładany
do spania). Tel. 536 234 020. (TK 63/04/20)

rolnicze

praca

Sprzedam jałówkę cielną, 7 miesięcy, rasa
simental. Tel. 62 78 12 349. (TK 79/05/20)

Drobne roboty budowlane i porządkowe na
prywatnej posesji w Kępnie.
Tel. 500 080 508.
(TK 74/05/20)
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
Usługi koparkoładowarką. Tel. 695 428 163.		
(TK 91/05/20)
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)

usługi elektryczne i elektromechaniczne

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

Telefon: 514 288 733
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(62) 78 292 84

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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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

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

Ryszard Ćwirlej - „Zaśpiewaj mi kołysankę”

Zatrudnimy na umowę o pracę lub inne:

Kwiecień roku 1922. Zaginięcie ośmiolatki zakłóca codzienną pracę policji w Poznaniu.
Mogłoby się wydawać, że dziewczynka wręcz rozpłynęła się w powietrzu w środku dnia. W
tym samym czasie podkomisarz Antoni Fischer zajmuje się sprawą pewnego tajemniczego
morderstwa. Do Fischera trafia matka zaginionej. Kobieta mówi, że przysłała ją Greta – trzynastolatka, którą kilka lat temu policjant przygarnął z sierocińca i traktował jak własną córkę.
Zdaniem Grety tylko Fischer może odnaleźć ośmioletnią Zosię. Podkomisarz nie ma wyjścia i
postanawia zaangażować się w sprawę. Nie tylko chce odnaleźć dziewczynkę, ale również wytropić i ukarać winnych. Rozpoczyna się niebezpieczna walka z czasem. Czy sprawa zaginięcia
Zosi i sutenerski biznes działający w Poznaniu, z którego korzystają wysocy
rangą funkcjonariusze, mogą być ze sobą powiązane?

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:

Neil Pasricha - „Awesome. Księga małych cudowności”
Znasz ten moment, kiedy budzisz się rano i uświadamiasz sobie, że jest sobota? Kiedy kasjer w markecie otwiera nową kasę, a Ty jesteś nagle pierwszy w kolejce? Kiedy czujesz zapach
deszczu na gorącym chodniku? Uda Ci się naprawić urządzenie elektryczne, uderzając w nie? A
to dziwaczne uczucie, kiedy stoisz na środku przepełnionej stołówki z tacą z jedzeniem w ręku i
nagle dostrzegasz, że kolega do Ciebie macha? „Księga małych cudowności” przypomina nam,
że najlepsze rzeczy na świecie są za darmo (tak, twoja babcia miała rację). Przypomina nam o
wszystkich tych rzeczach, których często nie dostrzegamy, a które sprawiają, że się uśmiechamy. Wzrusza ciepłymi i zabawnymi obserwacjami, każdy rozdział pozostawia
po sobie niesamowite uczucie: to cudowne!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Laila Shukri - „Jestem żoną terrorysty”
Po rozstaniu z partnerem Klaudia zostaje niespodziewanie wyrzucona z pracy. Podróż do
Maroka ma pomóc jej odzyskać utraconą równowagę duchową. Poznany w egzotycznym kraju
Raszid szybko zdobywa jej serce. Kiedy mężczyzna proponuje jej przyjazd do niego do Londynu, Klaudia ma nadzieję na znalezienie u jego boku szczęścia. Nie zdaje sobie sprawy, że znajdzie się w mackach niebezpiecznej siatki terrorystycznej, której głównym celem jest szkolenie
dzieci na terrorystów-samobójców. Jak w XXI wieku wygląda terroryzm? Jak terroryści wykorzystują dzieci? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet wykorzystywanych przez terrorystów, o
której świat woli głośno nie mówić. Opowieść o kobiecie, która została rozkochana i uwiedziona, aby urodzić terrorystę samobójcę. Przemilczana prawda o rodzinach zaangażowanych w
terroryzm. Laila Shukri wysłuchała historii jednej z Polek, aby opowiedzieć ją światu.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 22
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 3 czerwca 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. Ryszard Ćwirlej - „Zaśpiewaj mi kołysankę”,
2. Neil Pasricha - „Awesome...”,
3. Laila Shukri - „Jestem żoną terrorysty”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 nagrody otrzymuj¹:

Elżbieta Kończak (Mroczeń),
Monika Leśniewicz (Mroczeń).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Wydarzy się coś nowego i nieoczekiwanego.
Otworzą się przed tobą nowe możliwości, a ty w
porę dostrzeżesz je i wykorzystasz. Karta wróży
nową propozycję lub zawarcie znajomości z osobą, dzięki której wiele się nauczysz.

Byk 21 IV – 21 V
Kontroluj swoje wydatki. Zapragniesz czegoś, co
jest za drogie i trudno będzie powstrzymać cię
przed zakupami. W pracy przyjmij taktykę „małych
kroków”. Zbyt wielki rozmach w działaniu może
przynieść trudności, a nawet finansową stratę.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Postanowisz zdobyć nowe umiejętności. Z zapałem przystąpisz do nauki, będziesz więcej czytać i
dyskutować z osobami, które mają większe od ciebie doświadczenie. Zadawaj pytania, badaj różne
możliwości. Twoja ciekawość doprowadzi cię do
interesujących wniosków.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Nowa” - 28.05.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
2.	Apteka „Prima” - 29.05.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
3.	Apteka „Centrum” - 30.05.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
4.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 31.05.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
5.	Apteka „Burchacińscy” - 01.06.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
6.	Apteka „Na Zdrowie” - 02.06.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
7. Apteka „Pod Wagą” - 03.06.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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”.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pojawi się ktoś, kto doda ci optymizmu. Możesz
otrzymać wspaniałą wiadomość lub zaproszenie
na ciekawą imprezę. Uwierz w swoje zalety, bądź
szczery i odważny. W miłości karta wróży udaną
randkę, a dla samotnych zapowiada początek romantycznej znajomości.

ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy

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

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu chętnie zmienisz swój zwyczajny
rozkład zajęć. Poświęcisz więcej niż zwykle czasu na swoje hobby i zainteresowania. Będziesz
czytać, dyskutować i szukać odpowiedzi na przedziwne pytania.

Strzelec 22 XI – 21 XII

WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

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

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

Ktoś zarzuci ci, że wcale nie interesujesz się
jego sprawami. To może być przyjaciel lub inna,
bliska ci osoba, która próbuje nawiązać z tobą
kontakt. Wysłuchaj jej i zastanów się, czy aby nie
ma racji. Bądź w tym tygodniu bardziej życzliwy
i wyrozumiały.

Wodnik 20 I – 18 II

Wpadniesz na dobry pomysł i nie będziesz chciał
zwlekać z jego realizacją. Będziesz samodzielny
i gotowy zaryzykować. Uda ci się zarazić innych
optymizmem, a nawet będziesz przewodzić grupie
przyjaciół lub współpracowników.

Ryby 19 II – 20 III
Wpadniesz na doskonały pomysł lub bezstronnie
ocenisz swoją sytuację. Podejmiesz słuszną decyzję, a w przypadku konfliktu opowiesz się po
zwycięskiej stronie. Będziesz szybki, sprawiedliwy
i bardzo spostrzegawczy.

lakiernik
konstrukcji
stalowych,
ślusarz.
Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością,
sprytem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co
potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo namiętny flirt, a nawet romans.

Koziorożec 22 XII – 19 I

zatrudni osobę na stanowisko

NA BARDZO DOBRYCH

Panna 23 VIII – 22 IX
Wydarzy się coś nowego i nieoczekiwanego.
Otworzą się przed tobą nowe możliwości, a ty w
porę dostrzeżesz je i wykorzystasz. Karta wróży
nową propozycję lub zawarcie znajomości z osobą, dzięki której wiele się nauczysz.

Firma Latmax
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
WWW.AURAME
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
BLE.PL
oraz Pawilonu meblowego w Kępnie, ul. Rzeźnicka 14
16
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