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Matura

SERDELKi

w czasie koronawirusa

W tym roku do egzaminu maturalnego w powiecie kępińskim przystąpi 312 tegorocznych absolwentów (tj. 93%); z czego 106 z Liceum Ogólnokształcącego nr I
(100%), 52 z Liceum Ogólnokształcącego nr II (100%), 105 z Technikum nr 1 (94%)
oraz 49 z Technikum nr 2 (75,4%).
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Informacje

wiadomości
Władze miasta i gminy Kępno podjęły decyzję o całkowitym zamknięciu „kępińskich kąpielówek”

W ubiegły tydzień przez trzy dni od 1.06.br do 3.06.br. pobrano 714 wymazów na obecność
covid-19 od mieszkańców powiatu kępińskiego w trakcie akcji „test and go”. Było to już
drugie centrum diagnostyczne uruchomione w Kępnie przez wojewodę wielkopolskiego
Łukasza Mikołajczyka

Po badaniach „test and go” w Kępnie

Pożegnanie
z kępińskim kąpieliskiem
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Kępnie, która odbyła
się 26 maja br., rajcy podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie w Mikorzynie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli. Takie miejsce, funkcjonujące przez okres nie dłuższy niż
30 dni w roku, może zostać utworzone, gdy nie jest uzasadnione
utworzenie kąpieliska. Ta decyzja
związana jest z faktem, że kąpielisko w Kępnie zostanie całkowicie
zamknięte. Władze miasta uznały,
że lata świetności otwartego basenu
dobiegły końca, dlatego nie ma sensu jego reaktywowanie.
W ostatnich latach kępińskie kąpielisko wymagało sporo wysiłków
i wkładu finansowego, aby mogło
być uruchomione w okresie wakacyjnym. Remonty były kosztowne, a
basen nie przynosił niemal żadnych
dochodów. Była to jednak atrakcja,

która latem przyciągała mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych.
Teraz kąpielisko zastępcze ma funkcjonować w Mikorzynie. - O „kępińskich kąpielówkach” należy już
zapomnieć. Nakłady, które musielibyśmy ponieść na to miejsce, są
niewspółmierne do efektu. Chcemy
przygotować kąpielisko zastępcze w
Mikorzynie. Będziemy organizować
bezpłatny zbiorowy transport, który
kursowałby na tej trasie – powiedział burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.
Spółka „Projekt Kępno” planuje
budowę obiektu podobnego do „kępińskich kąpielówek”. - Koncepcja
jest już opracowana. Jeszcze jej nie
widziałem, ale w najbliższym czasie
zaprezentujemy ją mieszkańcom
gminy. Nie wiem, kiedy mogłaby się
rozpocząć ta inwestycja. Wszystko
zależy od środków finansowych dodał włodarz.		
KR

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

śp.

Mariana
Kolankiewicza.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składają

koleżanki i koledzy z uczelni.

Pierwsze dwa dni przeznaczone były na badania pracowników
największych zakładów pracy w powiecie, szczególnie tych z branży
meblarskiej. Trzeciego dnia wymazy
pobierane były od wszystkich, któ-

od 1202 osób, wśród nich 46 osób z
powiatu kępińskiego otrzymało wynik dodatni. Z powiatów ościennych
zarejestrowano 39 osób z dodatnim
wynikiem, w większości, to mieszkańcy powiatu wieruszowskiego.

Pobieranie wymazów

rzy chcieli przebadać się pod kątem
obecności koronawirusa. Pobierano
także wtórne wymazy od osób, u których wcześniej stwierdzono wynik
dodatni. W tym przypadku wymazy
pobierano od pacjentów prosto z samochodu.
Niestety, część z zarejestrowanych wcześniej osób nie stawiła się
do poboru. Aż 248 osób nie przyszło. Pobrano wymazy od 714 osób
w:poniedziałek - 261, wtorek - 202,
środa - 251. Do dziś potwierdzono
obecność koronawirusa u 2 osób.
Kwalifikację i wymazy przeprowadzali na miejscu żołnierze 12. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej (5
zespołów wymazowych) oraz jeden
z kępińskiego szpitala.
Podczas wcześniejszej akcji „test
and go” w Kępnie pobrano wymazy

388 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.
Specjalnie dla naszych czytelników
prezentujemy zestawienie danych
epidemiologicznych z terenu powiatu
kępińskiego w ostatnich tygodniach.
W powiecie kępińskim do tej pory
zdiagnozowano 388 potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem. Wśród nich są również dzieci.
Na szczęście większość zakażonych
z powiatu kępińskiego jest w dobrym
stanie i przebywa w izolacji domowej.
22 osoby z powiatu kępińskiego wyzdrowiały.
Niestety, zmarła kolejna osoba z
powiatu kępińskiego, u której stwierdzono COVID-19 – 68-letni mężczyzna, który przebywał w poznańskim
wielospecjalistycznym szpitalu zakaźnym przy ul. Szwajcarskiej.
Koronawirus w Wielkopolsce
W województwie wielkopolskim 8.06.2020 r. z powodu podejrzenia zakażeniem koronawirusem:
hospitalizowanych jest ogółem 160
osób; poddane izolacji lub kwarantannie są 4783 osoby, objętych
nadzorem epidemiologicznym - 117
osób, a wyleczonych - 1425 osób.W
Wielkopolsce do tej pory odnotowano 2286 przypadków zakażeń
koronawirusem, w tym 157 osób
zmarło.			
KR, m

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

343 / 20

773

38

4 czerwca 2020 r.

343 / 21

774

30

5 czerwca 2020 r.

349 / 22

780

30

6 czerwca 2020 r.

349 / 22

780

30

7 czerwca 2020 r.

384 / 22

780

30

8 czerwca 2020 r.

388 / 22

834
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Renowacja kanałów na zlecenie „Wodociągów Kępińskich”

Wyremontują
8 kilometrów kanałów

Na terenie gminy Kępno trwają prace związane z renowacją
głównych kolektorów kanalizacji
ściekowej. Prace wykonuje firma
„InstBud”. Zakres robót obejmuje
renowację kanałów o objętości od
300 mm do 1.500 mm na terenie całej gminy. Długość kanałów, podlegających renowacji, to łącznie około

8.000 metrów. Prace rozpoczęły się
jesienią ubiegłego roku i potrwają
do końca września br.
Oprócz renowacji kanałów będą
przeprowadzone remonty studni, co
wpłynie bezpośrednio na znaczne
obniżenie ilości awarii i wyeliminuje bardzo groźne zjawisko, jakim
jest przesiąkanie „wód podskór-

nych” do sieci sanitarnych.
Wartość umowy to 12.500.000 zł
netto. Pieniądze na ten cel pochodzą z pozyskanego przez Spółkę
„Wodociągi Kępińskie” dofinansowania. Instytucją, która przydzieliła środki, jest Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. 		
Oprac. KR
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Wojewoda Łukasz Mikołajczyk spotkał się z samorządowcami z naszego powiatu

Tarcza antykryzysowa
w Wielkopolsce i Kępnie

Wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk zaprezentował dziś
rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej będące wsparciem dla
wielkopolskich przedsiębiorców i
samozatrudnionych. Podczas konferencji przedstawione zostały także
formy wsparcia realizowane przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

wirusem - mówił między innymi
wojewoda, otwierając konferencję
prasową.
Największym zainteresowaniem
cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. W skali Wielkopolski
to ponad pół miliarda złotych, a z
perspektywy całego kraju to liczba
ponad 1 mld pożyczek. W Wielko-

W czasie konferencji prasowej, dotyczącej
wielkopolskiej tarczy antykryzysowej

oraz działania firm z regionu korzystających z rządowej pomocy. Gośćmi konferencji byli: dyrektor I Oddziału Zakładu Usług Społecznych
w Poznaniu Dobrochna Bubnowska, członek Zarządu Stomil Poznań
Cezary Krasodomski, wiceprezes
spółki Górecznik Taurus z Przygodzic Łukasz Kierzek, starosta kępiński Robert Kieruzal i dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Iwona Rataj.
Tarcza antykryzysowa pozwala
korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników, jeśli
w zakładzie pracy nastąpił przestój
ekonomiczny w związku z COVID-19. Tarcza antykryzysowa to
także szereg działań w ramach ZUS
- wypłata postojowego czy zwolnienie ze składek ZUS. Przedsiębiorcy mogą korzystać również m.in. z
pożyczek do 5 tys. zł. Z kolei tarcza
finansowa opiera się na finansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju
(PFR). Zawiera ona instrumenty
wsparcia nie tylko dla mikrofirm,
ale też dla małych, średnich i dużych firm. - Tarcza antykryzysowa
to jeden z najbardziej efektywnych
pakietów pomocowych w Europie.
Możemy być z tego dumni, że do
naszych przedsiębiorców dedykowane są tak duże środki związane
z ochroną miejsc pracy oraz innymi
działaniami związanymi z korona-

polsce do tej pory przyznano 110
tys. mikropożyczek na kwotę 549
mln zł. Wojewoda docenił szybkość
rozpatrywania wniosków w powiatowych urzędach pracy na terenie
Wielkopolski, m.in. w Czarnkowie,
Gostyniu, Jarocinie, Kole, Kępnie,
Międzychodzie, Pleszewie, Ostrzeszowie czy Szamotułach. Obsłużono
tam niemal 100% wniosków. - W tej
chwili możemy już mówić o dwóch
komplementarnych programach - o
tak zwanej tarczy antykryzysowej
oraz zupełnie nowej tarczy finansowej. Każda z nich przewiduje
inne instrumenty wsparcia dla biznesu, inne też są kryteria, a także
inne źródła finansowania. Tarcze
są niezależne i będzie można jednocześnie skorzystać z obu form
wsparcia - podkreślił wojewoda. Z
tarczy finansowej w Wielkopolsce
skorzystało 24 tys. firm na kwotę
4 mld zł. Dzięki programowi finansowanemu z Polskiego Funduszu
Rozwoju udało się utrzymać 219
tys. miejsc pracy. Wielkopolska jest
trzecim największym beneficjentem
środków z PFR-u. Program pomocowy w ramach tarczy antykryzysowej jest skierowany do ponad 670
tys. polskich przedsiębiorstw. Dzięki
kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu PFR może efektywnie udostępniać przedsiębiorcom
finansowanie na preferencyjnych

warunkach, ograniczać skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i
przyczynić się do powrotu polskich
firm na ścieżkę rozwoju.
Realizacja tarczy
antykryzysowej
w powiecie kępińskim
Tutejsi przedsiębiorcy złożyli
już prawie 3,5 tysiąca wniosków o
wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Konkretne rozwiązania
trafiły już do lokalnych firm, bowiem
kępiński Powiatowy Urząd Pracy zaangażował już 25 mln zł na ten cel.
Tarcza antykryzysowa, która weszła w życie 1 kwietnia, wprowadziła
szereg narzędzi, które mają uchronić
gospodarkę przed kryzysem z powodu epidemii koronawirusa. Największym zainteresowaniem cieszą się
pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.
Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność
gospodarczą przed 1 kwietnia 2020
roku. Pożyczka może być udzielona
jednorazowo do wysokości 5 000 zł.
Do jej otrzymania nie trzeba wykazywać żadnego spadku obrotów gospodarczych lub przychodu. Co więcej, jeśli beneficjent pożyczki przez
trzy miesiące po jej udzieleniu utrzyma działalność, będzie mógł liczyć
na jej całkowite umorzenie.
Do tej pory do Powiatowego
Urzędu Pracy w Kępnie wpłynęło
ponad 2.800 wniosków, a ich realizacja aktualnie odbywa się na bieżąco –
środki wypłacane są następnego dnia
po złożeniu wniosku.
- Rozwiązania pomocowe na
rzecz sytuacji kryzysowych spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.
Stale współpracujemy z lokalnymi
firmami, aby pomoc tarczy antykryzysowej była jak najbardziej skuteczna. Początki realizacji nowych
instrumentów wsparcia nie były łatwe, dlatego też wprowadziliśmy szereg zmian w organizacji pracy, które
dzięki chęci i determinacji pracowników, przyspieszyły proces udzielania wsparcia. Zależy nam na tym,
aby pomoc, jak najszybciej, trafiała
do firm i pracowników, dlatego też
rozpatrujemy wszystkie wnioski bez
zbędnej zwłoki. Mamy nadzieję, że
instrumenty, które zostały zaproponowane przez rząd w tej trudnej sytuacji gospodarczej, przede wszystkim
ochronią miejsca pracy, a firmy będą
mogły nadal normalnie funkcjonować – informuje I. Rataj, dyrektor
PUP w Kępnie.		
m

Zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych na ul. Warszawskiej w Kępnie

Dwie osoby trafiły do szpitala

25 maja br. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem dwóch samochodów
osobowych na ul. Warszawskiej w
Kępnie. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby.

Na miejsce zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Kępno.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz odłączeniu źródeł zasi-

lania w uszkodzonych pojazdach
– mówi oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Osoby poszkodowane zostały
przetransportowane przez Zespół
Ratownictwa Medycznego do szpitala w Kępnie.
Oprac. KR

Przedsiębiorcy, których obroty spadły w związku z COVID-19, mogą skorzystać z mocy finansowej w ramach
tarczy antykryzysowej. Podstawą weryfikacji wniosków i
oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej
wysokość, są rejestry publiczne – w tym również dane z
deklaracji VAT

Tarcza ze skarbówki

W związku z uruchomieniem rozwiązań finansowych w ramach tarczy
antykryzysowej, w wielkopolskich
urzędach skarbowych utworzone zostały specjalne infolinie. Jeśli przedsiębiorca ma pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych
związanych z procedurą przyznania
subwencji, może skontaktować się ze
swoim urzędem skarbowym. Numery
infolinii związanych z programem pomocowym w ramach tarczy finansowej dla mieszkańców Urzędu powiatu
kępińskiego można znaleźć w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej
Urzędu Skarbowego w Kępnie.
Dodatkowo, 7 lipca br. zapraszamy na webinar „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” organizowany
przez Ministerstwo Rozwoju i Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) we współpracy z resortem finansów. Tematem konferencji on-line
będą ułatwienia podatkowe w tarczy
antykryzysowej, a nasi eksperci będą
odpowiadać na pytania przedsiębiorców, przesłane za pośrednictwem
strony PARP.
Z tarczy finansowej Polskiego
Funduszu Rozwoju (PFR) mogą skorzystać firmy, których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19

po 1 lutego br. o co najmniej 25% w
dowolnym miesiącu, w porównaniu
do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.
Podstawą weryfikacji wniosków
i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w
ramach tarczy finansowej są rejestry
publiczne (Krajowej Administracji
Skarbowej, ZUS). Deklaracja przedsiębiorcy dotycząca obrotów firmy
jest konfrontowana z danymi pochodzącymi z deklaracji VAT. Pamiętaj
zatem, aby złożyć deklarację VAT
przed złożeniem wniosku o pomoc z
PFR – pozwoli to na prawidłową weryfikację. Deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br.
możesz składać od 1 kwietnia 2020 r.,
a deklarację VAT-7 za kwiecień – od
1 maja 2020 r.
Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tarczy finansowej
określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w
części nieprzekraczającej 75%. Dla
celów podatku dochodowego pomoc
finansowa z PFR traktowana jest jak
pożyczka.
		
Oprac. m

ZUS w całym kraju rozpatrzył 4 miliony wniosków w ramach tarczy antykryzysowej, na łączną kwotę 9,5 miliarda
złotych

Przedsiębiorcy
korzystają z ulg
Od 1 kwietnia br. wielkopolskie
placówki ZUS rozpatrzyły prawie
400 tysięcy wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia
postojowego i odroczenie terminu
płatności w związku z epidemią koronawirusa. - Najwięcej, bo przeszło
284 tysiące rozpatrzonych pozytywnie wniosków dotyczy zwolnienia z
opłacania składek. Kolejne prawie
98 tysięcy wniosków, na łączną kwotę ponad 192 milionów złotych, to
wypłacone świadczenia postojowe
– informuje regionalna rzeczniczka
prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka. - Do placówek ZUS w
województwie wielkopolskim wpłynęło również prawie 16 tysięcy wniosków o odroczenie terminu płatności
składek – dodaje.
Z najnowszych danych wynika,
że Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w całym kraju rozpatrzył 4 miliony
wniosków w ramach tarczy antykryzysowej, na łączną kwotę 9,5 miliarda
złotych.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby wnioski o pomoc
z tarczy antykryzysowej składać
za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. To zmniejsza ryzyko
popełnienia błędu i tym samym
przyspiesza realizację sprawy oraz
wypłatę świadczenia. Ponadto, 30
maja br. na PUE ZUS dodaliśmy
możliwość podglądu realizacji wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Funkcja ta jest dostępna na
profilach osób, które złożyły wniosek
przez PUE. Informacje są widoczne
w zakładce „Płatnik” w bocznym
menu „Dokumenty i wiadomości” w
formie dodatkowej zakładki „Tarcza
antykryzysowa – wnioski” – podkreśla M. Nowicka.
Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg,
gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce
„Koronawirus”.
Oprac. KR
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historia
Niedawno, 27 maja 1990 r. minęło 30 lat od czasu, kiedy odbyły się w Polsce pierwsze po
II wojnie światowej wybory samorządowe. Były to zarazem pierwsze w III Rzeczpospolitej w pełni wolne wybory. Samorządy z jednej strony prowadzą powolny rozwój swoich
lokalnych wspólnot, a z drugiej strony mogą stać za administracyjno-biznesowymi patologiami. Czy zatem na 30-lecie samorządu w Polsce mamy być dumni z tego pookrągłostołowego osiągnięcia?

Jubileusz samorządowej Rzeczpospolitej

Postulat przywrócenia samorządu lokalnego powrócił w ostatnich
miesiącach istnienia PRL. Sprawa
jego odbudowy pojawiła się już podczas obrad pierwszych posiedzeń
Senatu w lipcu 1989 r.. W grudniu
1989 r. nowelizacja konstytucji, która określała Rzeczpospolitą Polską
jako „demokratyczne państwo prawa”, otworzyła drogę do prac nad
szczegółowymi rozwiązaniami przy-

ski. Z jego inicjatywy prace nad ordynacją skupiły się w Senacie. Osią
sporów wśród senatorów była kwestia przyjęcia systemu głosowania.
Ostatecznie zdecydowano, że w małych gminach będzie obowiązywała
ordynacja większościowa w jednomandatowych okręgach wyborczych.
W większych miastach wprowadzono ordynację większościową i system
wielomandatowy.

Jerzy Trzmiel, pierwszy
burmistrz Kępna w III RP

gotowywanej reformy. Już podczas
rozmów okrągłego stołu w zespole
ds. samorządu lokalnego prawnik
Michał Kulesza poruszył kwestię
uchwalenia samorządowej ordynacji
wyborczej. W tym celu powołana została we wrześniu 1989 r. Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Na
jej czele stanął senator Jerzy Regul-

W styczniu 1990 r. Sejm przyjął ustawę o samorządzie gminnym.
Przewidywała ona wprowadzenie
jednostopniowego samorządu terytorialnego. W miejsce istniejących
w PRL rad narodowych utworzono
rady gminy o znacznie większych
uprawnieniach. Kluczowym elementem ich pozycji była niezależ-

ność finansowa. Nowo wybrane rady
gmin powoływały swoje władze wykonawcze – prezydentów miast (w
miastach powyżej 50 tys. mieszkańców), burmistrzów (w mniejszych
miastach) oraz wójtów (w gminach
wiejskich).
27 maja 1990 r. mieszkańcy Polski wybierali składy 2383 rad gmin,
145 rad miejskich w miastach do 40
tys. mieszkańców, 110 rad miejskich
w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców, 574 rady gminno-miejskie
oraz 7 rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Radnych wybierano w 47 997 okręgach wyborczych
(47 254 jednomandatowych i 743
wielomandatowych). W wyborach
samorządowych z 1990 r. doszło do
wielkiej zmiany w Polsce. Wybrano
blisko 52 tysiące radnych. Olbrzymi
sukces odniosły Komitety Obywatelskie „Solidarność”, które zdobyły
ponad 53 proc. głosów i lokalne komitety wyborców, na które zagłosowało ponad 24% wyborców.
W majowych wyborach wzięło
udział zaledwie 42% uprawnionych
do głosowania. Był to wynik słabszy
niż w elekcji do Sejmu „kontraktowego” w czerwcu 1989 r., gdy w
pierwszej turze do urn poszło 62%
wyborców. Frekwencję nieco wyższą od średniej udało się uzyskać w
okręgach jednomandatowych.
Wybory samorządowe
w gminie Kępno
W niedzielnych wyborach do
Rady Miasta i Gminy Kępno frekwencja wynosiła 52,18%. Była
znacznie wyższa od krajowej, ale
niższa niż w wyborach parlamentarnych 1989 r. Na 16 523 upraw-

Prezydent zachęca do udziału w programie „Moja woda”, a na niektórych posesjach w
Kępnie takie rozwiązania już działają

„Moja woda” w Kępnie

Dofinansowanie w wysokości
do 85% kosztów będzie można uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu
„Moja woda” – zapowiedział prezydent Andrzej Duda.
– Wszystkich bardzo zachęcam,
by oprócz budowy wielkich i mniejszych zbiorników retencyjnych, budować także retencję podstawową,
przydomową. Krótko mówiąc: zatrzymywać wodę wszędzie, gdzie się
da. By wolniej płynęła, by nawadniała ziemię – mówi prezydent.
Obecnie w Polsce retencjonowane jest zaledwie 6,5% wody opadowej. A. Duda chciałby, aby w ciągu
10 lat ten wskaźnik skoczył do 15%.
Za radą prezydenta na jednej z kępińskich posesji właściciel już zamontował trzy kontenery wodne, które
zbierają deszcz. - W tych zbiornikach
jest 1000 litrów wody. Połączone na
dole wężem zgodnie z prawami fizyki, powoduje to, że w każdym z nich
jest taka sama ilość wody – wyjaśnia
kamienicznik. Zebrana woda służy
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mi do podlewania ogródka. - Cieszy
mnie, że ktoś wreszcie zauważył pogłębiające się u nas braki wodne i
na założenie małych zbiorników jest

przy budynkach jednorodzinnych
oraz wykorzystania zgromadzonej
wody opadowej i roztopowej, która
teraz trafia do kanalizacji czy rowów

Instalacja pozyskująca
deszczówkę na kępińskiej posesji

nawet rządowe dofinansowanie – zauważa kępnianin.
Program, przygotowany przez
Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
ma doprowadzić do zwiększenia
retencji wody na terenie posesji

odwadniających. Inicjatywa umożliwi dofinansowanie do 80% kosztów
kwalifikowanych (w maksymalnej
kwocie 5 tys. zł) budowy instalacji
na posesji z budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym. Wnioski można
składać od 1 lipca br.
m
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nionych głosowało tylko 8 612 osób.
Spośród 95 kandydatów do rady
miejsko-gminnej wybrano 30 samorządowców. Najwięcej mandatów, bo
aż 13 uzyskali kandydaci z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
(Kazimierz Czworowski, Andrzej
Drzazga, Piotr Grabarz, Adam Heising, Bolesław Hendrys, Dariusz
Karniej, Alicja Małek, Andrzej
Mikołajczyk, Marek Szczepaniak,
Brunon Tyc, Andrzej Tyra, Tade-

Reforma samorządowa z 1990 r.
miała niepełny charakter. Kolejny
etap reformy administracyjnej został
wprowadzony 1 stycznia 1999 r. Polegał na stworzeniu dwóch dodatkowych szczebli samorządu – powiatów i samorządowych województw.
Tych ostatnich miało być od tego
momentu nie 49, ale 16. Powstały samorządy wojewódzkie i powiatowe.
W 2002 r. po raz pierwszy wybory
samorządowe obejmowały również

Pierwsza Rada Miejska w Kępnie
(koniec kadencji, 1994 r.)

usz Wincencik, Jerzy Wożniak),
7 mandatów zdobyli przedstawiciele
samorządów mieszkańców (Kazimierz Klein, Stanisław Latusek,
Kazimierz Martynowski, Piotr Napierała, Marian Pajkert, Andrzej
Stachowiak, Aleksandra Więcek),
4 radnych miało Polskie Stronnictwo
Ludowe (Edward Kolebacz, Roman
Siudy, Barbara Wencel, Anna Wojtaszek), 2 mandaty uzyskali kandydaci niezależni (Henryk Cierlak,
Maria Łabuda), a po 1 z Polskiego
Czerwonego Krzyża (Maria Nowakowska), Stronnictwa Demokratycznego (Józef Sosnowski), Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (Bronisław
Pazdyka), oraz Forum Społeczno-Samorządowego (Władysław Wajeroski). Najstarszym wiekiem
radnym wybrany został J. Woźniak
(60 lat), a najmłodszym P. Grabarz
(27 lat). Najwięcej głosów uzyskała
- A. Małek 44,5% ogółu głosujących,
najmniej 17,3% - H. Cierlak.
Kilka dni później, 7 czerwca
1990 r. na pierwszej sesji nowej rady
miejsko-gminnej jednogłośnie wybrano W. Sosnowskiego na przewodniczącego rady. Ponadto wybrano
wiceprzewodniczących: B. Pazdykę
i A. Tyrę, którzy otrzymali w głosowaniach po 19 głosów.
19 czerwca 1990 r. na kolejnej sesji w kinie „Bajka” najważniejszym
punktem obrad był wybór burmistrza miasta i gminy, którego wówczas wybierali radni. Do pełnienie
tej funkcji zgłoszono: Władysława
Garbińskiego, Jerzego Kamaszyło, Andrzeja Mikołajczyka i Jerzego Trzmiela. W pierwszej turze
głosowania poszczególni kandydaci
otrzymali: J. Kamaszyło – 0 głosów, A. Mikołajczyk – 2, J. Trzmiel
– 13, W. Garbiński – 14. Ponieważ
nikt nie uzyskał wymaganych minimum 15 głosów, zarządzono kolejne
ogłoszenie, po którym: J. Trzmiel
zdobył – 16 głosów, a W. Garbiński
– 12. Na tejże sesji wybrano jeszcze
Zarząd Miejski, w skład którego
weszli: K. Czworowski, A. Drzazga, K. Klein, J. Sosnowski, M.
Szczepaniak oraz z urzędu nowy
burmistrz J. Trzmiel. Na stanowisko wiceburmistrza J. Trzmiel powołał A. Stachowiaka.

bezpośrednie głosowanie na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Zmiana ta przyczyniła się do stopniowego wzrostu zainteresowania
społecznego wyborami samorządowymi. W styczniu 2018 r. wydłużono kadencję organów samorządowych do pięciu lat i wprowadzono
zasadę dwukadencyjności wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Nadal jednak w samorządzie brakuje mechanizmów dających szanse nowym działaczom Rady, którzy
już choć raz zasiadali w decyzyjnym
gremium, mają ogromną przewagę
doświadczenia nad ideowymi zapaleńcami, którzy chcieliby zmieniać
miasto, ale w porównaniu z weteranem lokalnych struktur wydają się nieopierzonymi amatorami. Inni nie są w
stanie zorganizować nawet sprawnej
kampanii wyborczej. Kolejnym instrumentem wzmacniania „starych”
radnych kosztem „przewietrzenia”
samorządu jest tworzenie z pozoru
obywatelskich komitetów, które uaktywniają się tylko przed wyborami i,
mając doświadczenie w prowadzeniu
kampanii, wprowadzają do rady „swoich sprawdzonych działaczy”.
Jednak przez trzydzieści lat
wyrosło już nowe internetowe pokolenie, które nie pamięta, jak wyglądało Kępno i okoliczne wsie w
okresie PRL i w większości nie jest
zainteresowane działalnością samorządową, a właściwie przez lata
skutecznie do niej zostało zniechęcone. Młodzi czasami, poznając realia tamtego siermiężnego ustroju,
nie dowierzają własnym oczom i
uszom. Dla nich dobrze utrzymana
droga, dobre oświetlenie ulic, piękne
place i skwery, zadbane kamienice,
wodociągi i kanalizacja, nowe osiedla, telefon komórkowy, komputer,
samochód w każdym domu wydają
się normalną częścią codzienności.
A przecież nie zawsze tak było – i
wielu z nas wciąż to pamięta, jak
„w bólach” rodziła się samorządowa
Rzeczpospolita.
Mirosław Łapa
Informacje statystyczne z „Tygodników Kępińskich” nr: 11 (z
13.06.1990 r.), 12 (z 4.07.1990 r.) 13
(z 20.07.1990 r.) oraz serwisu PAP
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informacje

W tym roku, z uwagi na COVID-19, matury rozpoczynały się z miesięcznym opóźnieniem

Dezynfekcja sali
przed maturą

Matura w czasie koronawirusa

Zgodnie z ogłoszonym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
harmonogramem od poniedziałku,
8 czerwca br., we wszystkich typach
szkół rozpoczął się egzamin maturalny. - Tegoroczna matura jest prowa-

kolejnych przedmiotów dodatkowych
na poziomie rozszerzonym.
Do egzaminu maturalnego w
„nowej” formule w kraju przystąpiło
około 272 000 absolwentów liceum
ogólnokształcącego i techników,

Sprawdzanie obecności

dzona w nieco inny sposób niż w latach ubiegłych. Szczególna sytuacja
spowodowała, że przygotowania wymagały znacznie więcej wysiłku niż
dotychczas. Należało opracować i
wdrożyć specjalne procedury - informuje Bogumiła Drobina dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Kępnie. - Zarówno członkowie
zespołu nadzorującego jak i zdający
zostali zapoznani z rozwiązaniami,
które wynikały z wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Głównego Inspektora Sanitarnego dodaje. Przed maturami, 5 czerwca br.
z inicjatywy Starostwa Powiatowego
w Kępnie została przeprowadzona
dezynfekcja wszystkich pomieszczeń
planowanych do wykorzystywania na
egzaminach.
Tradycyjnie matury rozpoczęły
się egzaminem z języka polskiego, potrwają do 29 czerwca br. W tym roku
ze względu na wyjątkową sytuację
epidemiologiczną egzamin z niektórych przedmiotów obowiązkowych
(język polski i język obcy) odbędzie
się tylko w formie pisemnej. Przystępujący do matury zdają obowiązkowo
egzamin z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
oraz jednego wybranego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczeń może wybrać od 1 do 5

którzy będą zdawać około 1 337 300
egzaminów w części pisemnej. W
Wielkopolsce do matury przystępuje
ponad 30 tys. uczniów.
Matura w Kępnie
W tym roku do egzaminu maturalnego w powiecie kępińskim przystąpi 312 tegorocznych absolwentów
(tj. 93%); z czego 106 z Liceum Ogólnokształcącego nr I (100 %), 52 z Liceum Ogólnokształcącego nr II (100%),
105 z Technikum nr 1 (94 %) oraz
49 z Technikum nr 2 (75,4 %). - Ze
względu na wyjątkową sytuację egzaminy przeprowadzone zostaną
według szczegółowych wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, z zachowaniem odpowiedniej
odległości między zdającymi, wy-

korzystaniem środków dezynfekujących, według określonych zasad
poruszania się przed, w trakcie i po
egzaminie - informuje Andrzej Jóźwik, naczelnik wydziału edukacji w
starostwie. W tym roku zdający w
ZSP nr 1 wchodzili na dwie sale egzaminacyjne według specjalnego harmonogramu z zachowaniem reżimu
sanitarnego. - Pytani przed wejściem
do sali egzaminacyjnej, czy dodatkowy czas na przygotowanie spowodował, że lepiej opanowali treści egzaminacyjne, maturzyści odpowiadali
różnie. W większości wypowiedzi pojawiały się głosy, że korzystny byłby
dodatkowy tydzień lub dwa, natomiast pięć tygodni spowodowało, że
powtórki były odkładane na późniejszy czas – mówi Bogumiła Drobina,
dyrektor ZSP nr 1. - Według mnie, w
jakimkolwiek terminie odbyłby się
egzamin maturalny, zdający zawsze
mieliby poczucie niedostatecznych
umiejętności. Mam jednak nadzieję,
że trzy lub cztery lata nauki przyniosą pozytywne efekty i mimo odmiennych warunków egzaminu wyniki
będą zadowalające - podkreśla B.
Drobina. - Dzisiejszy egzamin z języka polskiego przywoływał „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego. Jest to
dramat z podstawy programowej,
tzw. lektura z gwiazdką, która w nowej formule egzaminu dotąd się nie
pojawiła. Miejmy więc nadzieję, że
była oczekiwana i nie stała się zaskoczeniem dla abiturientów - kończy.
Obecnie więcej uczniów w kraju wybiera matematykę na poziomie rozszerzonym. - W tym roku o
3 punkty procentowe więcej niż w

ubiegłym roku maturzystów wybrało matematykę na poziomie rozszerzonym - mówi Marcin Smolik,
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dyrektor CKE wyjaśnia, że
ranking najchętniej wybieranych
przedmiotów maturalnych jest zbliżony do tego z ubiegłych lat. - Często
maturzyści piszą geografię, biologię
i chemię ze względu na medycynę
- zaznacza M. Smolik. I dodaje, że
prawie 4 tysiące mniej maturzystów
niż w ubiegłym roku wybrało do zda-

wania wiedzę o społeczeństwie. - Co
pokazuje, że ten egzamin - mimo że
wydaje się być łatwym na pierwszy
rzut oka - takim nie jest - maturzyści
już to wiedzą, i po prostu nie wybierają go na maturze - wyjaśnia dyrektor CKE.
Wyniki matur będzie można
sprawdzić 11 sierpnia br. Wtedy na
stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - OKE - będą uruchomione
portale, na których, po zalogowaniu
się, można sprawdzić wyniki swojej
matury. 		
Oprac. m

Poziom rozszerzony
– najchętniej wybierane przedmioty
Najczęściej wybierane w kraju przez tegorocznych
maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych
na poziomie rozszerzonym
język angielski
geografia
matematyka
język polski
biologia
chemia
fizyka
historia
wiedza o społeczeństwie
informatyka
język niemiecki

– 162 928 osób (59,9% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 72 461 osób (26,6% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 65 936 osób (24,2% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 60 555 osób (22,3% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 46 805 osób (17,2% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 25 594 osoby (9,4% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 21 672 osoby (8,0% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 20 430 osób (7,5% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 16 641 osób (6,1% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 9 151 osób (3,4% zdających – absolwentów 2020 r.)
– 6 376 osób (2,2% zdających – absolwentów 2020 r.)

W Jankowach oszuści wyłudzili kwotę 30 tysięcy złotych

Działał metodą „na policjanta”

Tuż przed otwarciem arkuszy

Pytanie do...
Artura Kosakiewicza

I zastępcy burmistrza miasta i gminy Kępno
Jak będzie przebiegała dystrybucja nowych pojemników na śmieci i co stanie się ze
starymi pojemnikami?
Dystrybucja pojemników rozpocznie się od wsi sołeckich. Zestawy pojemników będą wydawane przy domach
ludowych lub Salach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenach wiejskich w akcji wydawania pojemników poza
pracownikami Urzędu Miasta i Gminy będą brać udział sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich i strażacy OSP. 9
czerwca pojemniki będą wydawane w Mechnicach, a od 15 czerwca w kolejnych miejscowościach. O harmonogramie wydawania pojemników będziemy informować mieszkańców z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Wydawanie pojemników dla mieszkańców miasta planowane jest w okresie od 1 do 30 lipca 2020 roku. Zostanie stworzony punkt, z którego mieszkańcy w dogodnym dla siebie momencie będą mogli odebrać zestaw pojemników. W zależności od potrzeb może zostać stworzone kilka takich punktów.
W celu odebrania pojemników i zawarcia stosownej umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym. W przypadku jeżeli umowę będzie podpisywać domownik, który nie składał deklaracji o wysokości odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi fakt zamieszkiwania na nieruchomości należy potwierdzić przedkładając np.: kopię
złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, dowód ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami lub decyzję o ustaleniu podatku od nieruchomości.
Używane do tej pory pojemniki będą zabierane sukcesywnie przez firmę, która je dostarczyła.

Policjanci często przestrzegają
obywateli przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze tzw. metodą „na wnuczka” czy
„na policjanta”.
Niestety, 15 maja br. nieznanemu mężczyźnie udało się dokonać
tego
procederu
metodą „na policjanta” i odjechać
z pieniędzmi w
kwocie 30 tysięcy
złotych, wyłudzonymi od małżeństwa z miejscowości Jankowy.
- Na szczęście
szybka reakcja
oraz bardzo dobra współpraca
policji z różnych jednostek doprowadziła do zatrzymania mężczyzny
biorącego udział w tym procederze.
Wyłudzone 30 tysięcy złotych zostało odzyskane i pieniądze wrócą do
prawowitego właściciela – poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. post.

Rafał Stramowski. Jak się okazało,
mężczyzna wcześniej wyłudził 80
tysięcy złotych od starszej osoby w
Ostrowie Wielkopolskim.
Sprawcy tego typu przestępstw
często są zatrzymywani przede
wszystkim dzięki pomocy i infor-

macji od osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. - Po każdym takim telefonie
dzwońmy na policję, aby uchronić
być może także inne starsze osoby
przed utratą oszczędności życia –
apeluje policjant.
Oprac. KR
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Policja

Straż pożarna
Nietypowe znalezisko na terenie budowy przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie

Wypadek przy pracy z wykorzystaniem wózka widłowego
przy ul. Granicznej w Kępnie

Znaleźli granaty moździerzowe Przewrócił się
wózek widłowy
Na miejsce przyjechał patrol saperski, który bezpiecznie
wywiózł dwa granaty moździerzowe. Fot. KPP Kępno

2 czerwca br., przed godziną 12.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o znalezieniu dwóch niewybuchów podczas prac
ziemnych na terenie budowy przy Liceum
Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie (ul. Dąbrowskiego).
Policjanci, którzy zostali wysłani na
miejsce znaleziska, potwierdzili autentyczność tego zgłoszenia. - Nasi funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce znaleziska do
czasu przyjazdu patrolu rozminowania. Po
godzinie 15.00 na miejsce przyjechał patrol
saperski, który bezpiecznie wywiózł dwa
granaty moździerzowe pochodzące z okresu II wojny światowej – mówi oficer prasowy KPP Kępno st. post. Rafał Stramowski.
Saperzy sprawdzili także teren wokół znaleziska – nie ujawniono innych niebezpiecznych przedmiotów. 		
Oprac. KR

Policjanci kępińskiej drogówki patrolując kępiński Rynek, po raz kolejny udowodnili, że
wiedzą, jak zachować się w sytuacjach wymagających szybkiej i zdecydowanej reakcji.
Pospieszyli z pomocą dziecku, które wymagało natychmiastowej interwencji lekarskiej

Z dzieckiem do szpitala na sygnale

W policyjnej służbie zdarzają
się chwile, gdy trzeba sprawnie i
profesjonalnie pomóc, nawet w niecodziennej sytuacji. 1 czerwca br., w
Dzień Dziecka, policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie pełnili służbę
na kępińskim Rynku. W pewnym
momencie do funkcjonariuszy podbiegł mężczyzna ze swoim 2-letnim dzieckiem na rękach i poprosił

o pomoc – jego syn miał problemy
z oddychaniem, twarz dziecka była
już sina. - Policjanci natychmiast
zareagowali i przetransportowali
radiowozem na sygnałach mieszkańca miasta wraz z dzieckiem do
kępińskiego szpitala, gdzie następnie przekazali je pod opiekę personelu medycznego – mówi oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski. Jak udało się ustalić,

dziecko miało silny atak epilepsji.
- Ratowanie życia to najwyższy
priorytet w naszej służbie. Zdarzenia wymuszające dynamiczną
zmianę i szybkie podejmowanie
decyzji to jedna z cech pracy policjantów. Podczas służby, w trakcie
patrolu, może wydarzyć się każdy
scenariusz, ponieważ pisze go życie
– podkreśla policjant.
Oprac. KR

Zdarzenie na ul. Zawada w Rychtalu

29 maja br., o godzinie 8.12, do
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o wypadku przy pracy z wykorzystaniem wózka widłowego przy

nia strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej, odłączeniu
zasilania w uszkodzonym wózku widłowym oraz sorpcji rozlanego oleju

Mężczyzna, kierujący wózkiem uskarżał się na ból
pleców i barku. Trafił do szpitala. Fot. KP PSP Kępno

ul. Granicznej w Kępnie. Na miejsce
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Kępno.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
pierwszych zastępów stwierdzono,
że na wjeździe do posesji leży przewrócony wózek widłowy, w którym
znajduje się 52-letni poszkodowany
mężczyzna, uskarżający się na ból
pleców oraz prawego barku. - Działa-

napędowego. Strażacy wspólnie z
przybyłym na miejsce zdarzenia Zespołem Ratownictwa Medycznego
wydobyli poszkodowanego mężczyznę z pojazdu na noszach typu deska
– relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Osoba poszkodowana, decyzją
lekarza pogotowia ratunkowego, została przetransportowana do szpitala
w Kępnie.
Oprac. KR

Pożar samochodu osobowego w miejscowości Nowa Wieś
Książęca

25 maja br., około godziny 6.00,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał

zgłoszenie o dachowaniu samochodu
osobowego na ul. Zawada w Rychtalu.
Kierowca opuścił pojazd o własnych
siłach przed przybyciem służb ratow-

Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach przed
przybyciem służb ratowniczych. Fot. KP PSP Kępno

niczych. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, JRG Namysłów
i OSP Rychtal. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz odłączeniu zasilania w
uszkodzonym pojeździe. Lekarz pogotowia ratunkowego, po przebadaniu poszkodowanego, podjął decyzję
o przetransportowaniu go do szpitala
w Kępnie – relacjonuje oficer prasowy
KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Okoliczności zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Policjanci zatrzymali do kontroli dwa samochody osobowe, których kierowcy byli pod
wpływem alkoholu

Dwóch kierujących na „podwójnym gazie”

16 maja br., przed godziną 12.00,
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali do
kontroli pojazd marki Audi A5, którego kierowca popełnił wykroczenia:
najpierw wyprzedzał na wysokości
przejścia dla pieszych, a chwilę później, wykonując manewr skrętu w
lewo na rondzie, ominął je z lewej
strony. Jak się okazało, 41-letni kierujący, mieszkaniec Kępna, znajdował
się w stanie nietrzeźwości, a wynik
badania wskazał ponad pół promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.

6

Mężczyzna stracił uprawnienia do
kierowania pojazdami i teraz przed
sądem odpowie za popełnione przestępstwo.
Z kolei 17 maja br., przed godziną 22.00, dyżurny KPP Kępno
otrzymał zgłoszenie o poruszającym
się po Bralinie samochodzie osobowym marki Ford, którego kierowca
mógł znajdować się pod wpływem
alkoholu. - Dyżurny natychmiast
skierował w okolice Bralina patrol
dzielnicowych i już po chwili nasi
funkcjonariusze zatrzymali pojazd

do kontroli. Okazało się, że 32-letni
obywatel Ukrainy kierował na „podwójnym gazie” – relacjonuje oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski. Badanie alkomatem
wskazało prawie 2 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym
areszcie, po wytrzeźwieniu zostały
mu postawione odpowiednie zarzuty,
za które odpowie przed sądem.
Postępowanie w obu sprawach
prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR
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Fot. KP PSP Kępno

Dachował i zatrzymał się na płocie

Palił się samochód
30 maja br., tuż przed godziną
12.30, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w Nowej Wsi Książęcej. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Nowa Wieś Książęca.
- Po dotarciu na miejsce zdarzenia
pierwszych zastępów stwierdzono
rozwinięty pożar samochodu osobowego. Kierowca znajdował się poza
pojazdem i nie wymagał pomocy

medycznej. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
26-letni kierowca pojazdu oddalił
się z miejsca zdarzenia przed przybyciem patrolu policji. Wykluczono podpalenie i udział osób trzecich.
Okoliczności zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

W Kępnie zatrzymano kierowcę, który jechał na „podwójnym gazie”

Z 2 promilami za kierownicą

1 czerwca br., po godzinie 2.00,
policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli
w Kępnie pojazd marki Mercedes.
Jak się okazało, kierowca znajdował
się pod wpływem alkoholu. Badanie
alkomatem wykazało prawie 2 pro-

mile alkoholu w wydychanym powietrzu.
34-latek z Torunia został zatrzymany w policyjnym areszcie i po wytrzeźwieniu usłyszał odpowiednie
zarzuty. Mężczyzna stracił już prawo
jazdy.		
Oprac. KR

Wiadomości

GMINA

Organizowane po raz trzeci wsparcie dla sektora pszczelarskiego zostało zatwierdzone
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie w wysokości 2 milionów złotych
umożliwi zakup kolejnych ton węzy pszczelej, która poprawi warunki fitosanitarne pszczół,
a 1,1 miliona złotych przekazane zostanie na zakup sadzonek drzew miododajnych

Kolejne środki na zakup

sadzonek drzew miododajnych i węzy pszczelej
o środowisko na terenie województwa przybywa gatunków drzew
miododajnych – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski.
Wśród gmin, które otrzymały
pomoc finansową na zakup sadzonek

Fot. www.sad24.pl

20 maja przypada Światowy
Dzień Pszczół ustanowiony przez
Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). To szczególna okazja do
przypomnienia wpływu pszczół na
życie człowieka i otaczającej przyrody. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku lat ma
na uwadze wkład pszczół w
funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki województwa. W tym roku na wsparcie
pszczelarstwa w Wielkopolsce Samorząd Województwa
Wielkopolskiego przeznaczył kolejne środki – ponad
3,1 miliona złotych.
Wsparcie
sektora
pszczelarskiego cieszy się
ogromnym zainteresowaniem ze strony samorządów (zakup
sadzonek drzew miododajnych) oraz
pszczelarzy (zakup węzy pszczelej).
Zadania były wielokrotnie realizowane na terenie województwa, a środki
przeznaczone na te cele w pełni wykorzystane. Świadczy to o ogromnym
potencjale tego wyjątkowego sektora
gospodarki.
Drzewa miododajne
darem dla pszczół
18 maja br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego zatwierdził podział środków finansowych przeznaczonych na zakup sadzonek drzew
miododajnych na terenie województwa wielkopolskiego. Tegoroczna
pomoc przeznaczona na realizację
tego zadania to ponad 1,1 miliona
złotych. - 75 wielkopolskich gmin
złożyło wnioski na realizację tego
zadania, które jest organizowane
trzeci raz. Dzięki wsparciu i trosce

drzew miododajnych znalazły się również: Kępno (20.000 zł), Łęka Opatowska (5.400 zł) i Rychtal (4.500 zł).
Węza pszczela trafi
do wielkopolskich pasiek
Samorządowy „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin
pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” zostanie
po raz trzeci zrealizowany na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Umożliwia on pszczelarzom prowadzącym pasieki na terenie Wielkopolski pozyskanie nowej, spełniającej
parametry węzy.
Węza to używany w pszczelarstwie
szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego umieszczany
w ramce, którą umieszcza się wewnątrz
ula. Na nim pszczoły budują swój plaster miodu. Zastosowanie węzy umożliwia pszczołom tworzenie plastrów
o regularnym kształcie i określonej

wielkości komórek, ponadto plaster
miodu budowany jest szybciej. Wytwarzanie węzy może odbywać się na skalę
przemysłową lub samodzielne przez
pszczelarzy. W produkcji miodu węza
jest jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego ula, dlatego
tak ważne jest, by spełniała
ona wysokie normy jakości
oraz umożliwiała pszczołom
pozyskiwanie wysokiej jakości miodu.
Program poprawy warunków bytowania pszczół,
który był realizowany przez
Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego w dwóch
ubiegłych latach, trafia do
coraz większej ilości pszczelarzy i uli. - Obserwujemy
rosnące zainteresowanie programem
przez producentów miodu. Dlatego
po raz kolejny postanowiliśmy dać
możliwość pozyskania nowej węzy
pszczelej. Corocznie na ten cel Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza 2 miliony złotych
i ta kwota jest w pełni wykorzystana.
Ogromny wpływ pszczół na sektor
rolniczy oraz pozostałe gałęzie gospodarki wymaga dostrzeżenia ciężkiej pracy owadów oraz stworzenia
im warunków do rozwoju – podkreśla
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Programy wsparcia wielkopolskich
pszczelarzy każdego roku cieszą się
rosnącym zainteresowaniem. W ciągu
dwóch lat realizacji programu przekazano blisko 94 tony nowej węzy. Trafiła
ona do blisko 9,5 tysięcy pszczelarzy,
którzy wymienili ją w 242 tysiącach
pni pszczelich.
Oprac. KR

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie”

Przedszkole będzie poddane
termomodernizacji
5 czerwca br. burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus podpisał
umowę na realizację zadania inwe-

Wartość
kontraktu
wynosi
1.371.850 zł brutto. Zadanie zostanie
zrealizowane do 5 października br.

Burmistrz P. Psikus i przedstawiciel firmy
„SKŁADOKIEN.PL” po podpisaniu umowy

stycyjnego pn. „Termomodernizacja
Przedszkola Samorządowego nr 5 w
Kępnie”. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma „SKŁADOKIEN.
PL” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Bystre.

W ramach robót budowlanych zostanie wykonane docieplenie ścian,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
rynien spustowych, wykonanie instalacji odgromowej oraz elewacji budynku,
a także remont instalacji elektrycznej

i instalacji sanitarnej, w tym montaż
pompy ciepła.
Inwestycja prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja
dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” i współfinansowana
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3: „Energia”, Działanie
3.2.: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.2.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej i
wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.841.628,68 zł (dla obu zadań),
w tym kwota udzielonej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego pożyczki –
2.415.384,37 zł.
Oprac. KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2020, nr 24 (1250)
Flaga wraz listem od wójta gminy Bralin
to namiastka obchodów 30-lecia, które
były hucznie planowane na ten rok dla
mieszkańców – niestety, ze względu na
pandemię koronawirusa nie dojdą one
do skutku

Flaga dumnie powiewała
Flaga gminy jest wyjątkowym
symbolem dla wszystkich mieszkańców bralińskiej społeczności. Akcja
dostarczenia flag do domostw miała
za na celu przybliżyć barwy gminy
mieszkańcom oraz pokazać, że jesteśmy wspólnotą.

ten dzień 30. rocznica pierwszej sesji
Rady Gminy Bralin I kadencji, która
odbyła się 4 czerwca 1990 r.
W liście od wójta Piotra Hołosia
mieszkańcy znaleźli wszystkie informacje, z okazji jakich świąt flaga
gminy Bralin będzie eksponowana.

Domy we wszystkich 12 sołectwach gminy
Bralin były przystrojone flagami

Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego Urząd Gminy Bralin
przekazał flagę gminy Bralin każdemu domostwu za pośrednictwem sołtysów i Rad Sołeckich. 4 czerwca br.
flagi powiewały na domostwach w
całej gminie. Złożyły się na to dwie
okazje. Pierwszą z nich były obchody
30-lecia samorządu terytorialnego, a
drugim – przypadająca dokładnie na

- Cieszymy się i bardzo serdecznie
dziękujemy za to, że mieszkańcy
gminy tak licznie odpowiedzieli na
zaproszenie do świętowania naszego wspólnego święta. Domy w całej
gminie, we wszystkich 12 sołectwach, były pięknie przystrojone w
nasze barwy gminne – podkreślił
włodarz gminy. 		
KW

8 czerwca br. Gmina Bralin otworzyła place zabaw

Place zabaw otwarte
W związku z panującą pandemią
koronawirusa, od 16 marca br. wszystkie place były zamknięte do odwołania.
Czwarty etap uwalniania gospodarki i
społeczeństwa pozwolił włodarzom
gmin na otwarcie przestrzeni publicznych, jakimi są place zabaw.
Na terenie gminy Bralin
miało to miejsce 8 czerwca br.
Wszystkie place zostały zdezynfekowane przed otwarciem. Na bramach
wejściowych wszystkich obiektów
znalazły się specjalnie komunikaty, które skierowane są do korzy-

stających z placów. Dzieci i rodzice
bądź dziadkowie zobowiązani są
do przestrzegania zasad, które zostały zawarte w regulaminie. - Sytuacja pandemiczna poprawia się,
lecz dalej musimy stosować się do
zaleceń Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego.
Mamy jednak nadzieję, że po czasie
zamkniętych placów zabaw dzieci z
radością będą korzystać z odświeżonych i bezpiecznych obiektów –
mówi wójt gminy Bralin Piotr Hołoś.
KW
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Wspomnienie

piłka
nożna
policja
/ straż
pożarna

WYNIKI
I TABELE

PKO Ekstraklasa
28. kolejka | wiosna 2020
Wisła Kraków – Legia Warszawa ..............– 1:3
Pogoń Szczecin – Cracovia .......................– 1:0
Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk ...............– 2:2
Korona Kielce – Piast Gliwice ...................– 1:2
Arka Gdynia – Śląsk Wrocław ..................– 2:1
Zagłębie Lubin – Lech Poznań .................– 3:3
Jagiellonia – Wisła Płock .........................– 2:2
Raków Częstochowa – ŁKS Łódź ...............– 1:1
1. KP Legia Warszawa
28 57 58:27
2. GKS Piast Gliwice
28 49 34:26
3. MKS Pogoń Szczecin
28 44 28:26
4. WKS Śląsk Wrocław
28 43 36:32
5. KKS Lech Poznań
28 43 48:29
6. MKS Cracovia SSA
28 42 35:27
7. KS Lechia Gdańsk
28 42 38:38
8. Jagiellonia Białystok
28 41 38:37
9. RKS Raków Częstochowa
28 38 34:39
10. KGHM Zagłębie Lubin
28 37 47:43
11. KS Górnik Zabrze
28 37 37:38
12. Wisła Płock SA
28 37 35:47
13. Wisła Kraków SA
28 31 34:45
14. MKS Korona Kielce
28 29 20:33
15. MZKS Arka Gdynia
28 28 27:42
16. ŁKS Łódź
28 21 26:46
Fortuna I Liga
24. kolejka | wiosna 2020
Warta Poznań – Olimpia Grudziądz .........– 2:0
Stal Mielec – Puszcza Niepołomice ...........– 0:0
Wigry Suwałki – Miedź Legnica ................– 1:1
Chrobry Głogów – GKS Bełchatów ............– 1:0
Podbeskidzie – Termalica Nieciecza .........– 1:0
Zagłębie Sosnowiec – Stomil Olsztyn ........– 2:1
Odra Opole – GKS 1962 Jastrzębie ..........– 1:2
Sandecja Nowy Sącz – Radomiak Radom .– 1:2
GKS Tychy – Chojniczanka .......................– 1:2
1. Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 49 45:22
2. KS Warta Poznań
24 49 40:21
3. FKS Stal Mielec
24 45 37:22
4. RKS Radomiak 1919 Radom 24 40 34:30
5. GKS 1962 Jastrzębie
24 37 36:30
6. MSK Miedź Legnica
24 35 36:33
7. GKS Olimpia Grudziądz
24 34 37:40
8. Zagłębie Sosnowiec SA
24 33 36:38
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 24 32 33:25
10. MKS Sandecja Nowy Sącz 24 32 37:39
11. GKS Tychy
24 32 45:39
12. MZKS Chrobry Głogów
24 30 27:35
13. MKS Puszcza Niepołomice 24 30 22:30
14. OKS Stomil Olsztyn
24 30 21:29
15. GKS Bełchatów
24 25 24:32
16. OKS Odra Opole
24 24 20:31
17. Chojniczanka 1930 Chojnice 24 22 33:47
18. SKS Wigry Suwałki
24 20 19:39
II Liga
24. kolejka | wiosna 2020
Lech II Poznań – Pogoń Siedlce ................– 2:1
Górnik Łęczna – Stal Stalowa Wola ..........– 1:2
Legionovia – Elana Toruń ........................– 1:2
Garbarnia Kraków – Górnik Polkowice .....– 4:0
Stal Rzeszów – Widzew Łódź ...................– 0:0
Olimpia Elbląg – Resovia Rzeszów ...........– 2:1
Skra Częstochowa – GKS Katowice ...........– 1:0
Błękitni Stargard – Znicz Pruszków ..........– 4:3
Bytovia Bytów – Gryf Wejherowo .............– 1:1
1. RTS Widzew Łódź
24 48 49:21
2. GKS Katowice
24 44 41:26
3. GKS Górnik Łęczna
24 42 32:29
4. CWKS Resovia Rzeszów
24 42 43:23
5. ZKS Olimpia Elbląg
24 40 37:24
6. MKS Bytovia Bytów
24 37 34:33
7. KP Błękitni Stargard
24 35 37:38
8. ZKS Stal Rzeszów
24 34 39:33
9. RKS Garbarnia Kraków
24 32 29:27
10. KKS Lech II Poznań
24 32 30:32
11. TKP Elana Toruń
24 32 32:32
12. KS Skra Częstochowa
24 31 20:32
13. MKS Znicz Pruszków
24 30 34:43
14. KS Górnik Polkowice
24 30 39:32
15. MKS Pogoń Siedlce
24 30 34:38
16. ZKS Stal Stalowa Wola
24 28 27:37
17. KS Legionovia Legionowo 24 16 20:44
18. WKS Gryf Wejherowo
24 14 18:51
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Zdaniem ks. Jana Twardowskiego „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” i takim Wszyscy wskazali oczywiście na naszą
prymuskę Małgorzatę. Rysiu wręczył
pozostanie w naszym wspomnieniu Ryszard „Ricardo” Jański.

„Ricardo” - nauczyciel z pasją

„Ricardo” odszedł nagle, po cichu,
dyskretnie. Nie czekał na szumne pożegnanie, pochylone nad grobem sztandary, patetyczne przemówienia. A przecież te sztandary powinny się pochylić,
bowiem odeszła Legenda. Pasjonat
sportu, trener, nauczyciel. Wuefista w
starym stylu. Kiedy zaczynaliśmy szkołę, ja i moi koledzy nie mieliśmy żadnych umiejętności sportowych. Pan
Rysiu kształtował nas jako młodych
sportowców. Nie był tyranem, na
co często decydują się współcześni
nauczyciele. Chcą mieć posłuch u
uczniów poprzez krzyk. Pan Rysiu
swoją pracę traktował jako pasję, a
nie przykry obowiązek – opowiada
jeden z jego wychowanków.
Wyobraźmy sobie małe prowincjonalne, miasteczko gdzieś na
końcu Polski. Proszę sobie wyobrazić brak basenu w tym miasteczku,
W szkole sala gimnastyczna 9x18
m. Przy sali kantorek wuefistów. W
sali 50-60 uczniów. Sala śmierdzi
od początku swego istnienia jakby
budowlańcy w bezrozumnym odwecie na inwestorze zakopali tu kilka
trupów. W takich warunkach odbywał się w-f w kępińskiej „Dwójce”. W
takich warunkach nauczyciel musiał
albo udawać, że to ma coś wspólnego
z wychowaniem fizycznym, albo próbować „coś z tym zrobić”. Przed szkołą asfaltowe boisko, na którym można
było grać przez kilka miesięcy, bo
później leżały na nim hałdy śniegu. Na
dodatkowych zajęciach czyli SKS-esie
można było pograć w ręczną, chociaż
przez godzinę. Dziś taki gość jak on,
po tygodniu, czy dwóch zostałby „bohaterem” „Uwaga TVN” (lub innych
takich) jako ten, który zmusza dzieci
do nadludzkiego wysiłku, czyli np. do
biegu na 60 metrów. Jeszcze by się któ-

re spociło lub dostało kolki! – czytamy
na portalu Kepnosocium. Nasz „oprawca”... Żadna z nas nie wiedziała, co to
znaczy zwolnienie z w-f... No i miał
rację. Sport i ruch to zdrowie. Szkoda
tylko, że teraz jest tak mało w szkołach
prawdziwego sportu – to inne opinie z
tego samego źródła.

„Ricardo” nie był rozmówcą łatwym, zwłaszcza gdy rozmawiało się z
nim o sporcie. Znał swoją wartość („jestem trenerem piłkarskim II klasy”), nie
cierpiał ignorantów. Cóż, jestem przekonany, że tak właśnie mnie powitał na
wstępie naszej znajomości. Na dzień
dobry potraktował mnie z ironiczną
dykteryjką, która do dziś brzęczy mi w
uszach. „Powiedz redaktor, co polonista może wiedzieć o piłce?” Miał już za
sobą kilkukrotne próby ratowania kępińskiej „Polonii”, bo klub zawsze wzywał go na pomoc, gdy na pokładzie szalał pożar, niezliczone akcje trenerskie
„w terenie” – (prowadził chyba wszyst-

kie wiejskie zespoły seniorskie). W jego
opowieściach wyczuwałem zgorzknienie. Wiem, czym jest sport, wiem, ile
może dać moim uczniom. Spośród
moich 80-90 uczniów tylko trzech
przyniosło zwolnienia z zajęć, bo autentycznie są chorzy, dopóki chłopcy
proszą mnie o treningi, nie mogę odmówić. Nie potrzebuję wiele, z marną pensją dam sobie radę, ale marzę
po cichu o przyzwoitej sali, dostępie
do basenu, kilku stołach do tenisa,
kilku parach nart biegowych, piłkach do siatkówki i ręcznej. Zapał
do pracy mam, zapał do uprawiania
sportu mają moi uczniowie, ale jestem wuefistą z zapadłej dziury. A
kiedy Kępno doczekało się wreszcie pięknej hali, on przestał być już
tym Jańskim do wszystkiego. To na
pewno bolało. Jednak na jego trafną
i życzliwą radę mogło liczyć spore
grono nauczycieli.
Posłuchajmy innego wspomnienia: popołudniami na asfaltowym boisku rżnęło się w piłę, na
co pozwalał nam uwielbiany przez
wszystkich nauczyciel wychowania
fizycznego Ryszard Jański, który
swoim luźnym stylem bycia, wzbudzał
sympatię i mimo że czasami krzyknął,
nie baliśmy się go jak innych nauczycieli czy dyrektora szkoły.
Prawdziwą zmorą dla nas wszystkich był ruski. Próbowała nam go
wtłoczyć do głów bardzo miła Danuta, ale dzień po dniu ponosiła na tym
polu bolesne porażki. Zapamiętałem
natomiast niezapomniane zastępstwa
z ruskiego, jakie przez jeden semestr
dawał nam wuefista Ryszard Jański.
Okazało się, że i dla niego język rosyjski był bardzo obcy. Posłużył się więc
sprytnym wybiegiem. Już na pierwszej
lekcji zapytał, kto ma piątki z ruskiego.

Piłka nożna >>> Rozgrywki od czwartej ligi w dół w sezonie 2019/2020 zostały zakończone, a nowy sezon ma ruszyć jeszcze w lipcu. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej kończy
właśnie proces przyjmowania zgłoszeń do rozgrywek w sezonie 2020/2021

Ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń

W najbliższy poniedziałek, 15 czerwca, upływa termin składania zgłoszeń do rozgrywek prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021. Do 15 czerwca kluby mogą zgłaszać też pisemne prośby o przeniesienie do niższej ligi. W
tym roku, ze względu na wyjątkową sytuację, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej umożliwił klubom na rezygnację z gry w danej
klasie rozgrywkowej bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
W maju, tuż po decyzji o przedwczesnym zakończeniu sezonu piłkarskiego 2019/2020 Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do prowadzonych
przez siebie rozgrywek seniorskich i
młodzieżowych w sezonie 2020/2021.
Zgłoszenie do rozgrywek jest formalnym potwierdzeniem uczestnictwa
zespołu w rozgrywkach danej ligi,
zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem oraz otrzymaną na daną ligę
lub klasę rozgrywkową licencją. Ponadto, poprzez zgłoszenie można wyrazić
również chęć dobrowolnego uczestnictwa w niższej o jeden poziom lidze,
co z uwagi na wyjątkową sytuację w
obecnym roku, umożliwił Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Obowiązek
przesłania zgłoszenia dotyczy wszystkich klubów występujących w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Termin
składania zgłoszeń do zbliżającego się
sezonu 2020/2021 upływa w najbliższy poniedziałek, 15 czerwca. Do tego
dnia kluby mogą też zgłaszać prośby o

przeniesienie do niższej ligi. Późniejsze wycofanie drużyn będzie już miało
surowe konsekwencje, bowiem zostanie uznane za wycofanie ze zmagań w
sezonie 2020/2021. Tym samym klub
taki zostanie zdegradowany o dwie
klasy przed startem kolejnego cyklu
rozgrywek (2021/2022), względnie będzie mógł zacząć grę od najniższego
szczebla Klasy B w sezonie 2020/2021.
Ponadto ukarany zostanie również karą
finansową w wysokości od 1 tysiąca
złotych (Klasa B) do 5 tysięcy złotych
(IV liga) złotych. Do tej pory z opcji tak
zwanego dobrowolnego spadku skorzystał tylko jeden zespół – LKS Piotrowo,
który wywalczył w sezonie 2019/2020
prawo gry w Wielkopolskiej Klasie A,
ale zrezygnował z niego i wciąż będzie
występował na B-klasowych boiskach
(grupa 3). Ponadto do rozgrywek seniorskich nie przystąpią na pewno wycofane w trakcie poprzednich rozgrywek drużyny Tura Turek oraz Sparty
Konin. W ostatniej chwili chęć powrotu
do rozgrywek zadeklarowała natomiast
Pogoń Lwówek, jednakże nie poparła
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tego złożeniem dokumentacji licencyjnej czy oficjalnego zgłoszenia do
rozgrywek. Przypomnijmy, że formularze zgłoszeniowe pobrać można na
oficjalnej witrynie internetowej Wielkopolskiego ZPN (wielkopolskizpn.pl).
Pracownicy biura WZPN przygotowali
odrębnie trzy dokumenty – dla lig seniorskich, lig młodzieżowych oraz rozgrywek żaków. Te ostatnie prowadzone
będą w formule turniejowej bez jakielkolwiek klasyfikacji, a klub zgłaszając
drużyny, deklaruje czy ma możliwości
infrastrukturalne i chęci bycia organizatorem takiego turnieju. Wypełnione
i podpisane przez uprawnione osoby
zgłoszenia należy przesłać mailowo na
adres rozgrywki@wielkopolskizpn.pl
do najbliższego poniedziałku. Niedotrzymanie wskazanego terminu może
skutkować nieuwzględnieniem klubu
przy podziale lig, co będzie się wiązało
z możliwością startu wyłącznie na najniższym szczeblu rywalizacji – w Klasie B (seniorzy) bądź najniższych ligach
okręgowych (młodzież).
BAS

jej książkę i od tej pory to Małgosia
czytała nam głośno różne teksty po
rusku. Czasami któraś z koleżanek
napisała jakiś tekst na tablicy, a potem
mozolnie przepisywaliśmy całą godzinę do zeszytu. I za to były oceny. Jak i
za wiersze, które trzeba było wykuwać
na pamięć. Z Ryszardem Jańskim spotkaliśmy się ponownie w ósmej klasie
na lekcjach przysposobienia obronnego. Chłopcy lubili ten przedmiot,
dziewczyny mniej. Na boisku ćwiczyliśmy musztrę, a na strzelnicy trenowaliśmy celność oka. O końcowej ocenie
decydował sprawdzian z całorocznej
wiedzy. Na wstępie Rysiu podyktował
pięć pytań, upewnił się czy wszystko
jasne, rzucił krótkie „powodzenia” i…
wyszedł. No i tym sposobem większość
na świadectwie miała „piątki”.
Prawdziwą twarz Rysiu ujawniał
dopiero na swoich lekcjach, czyli wuefie. Już pierwsze chwile pokazały
nam, że to nie przelewki. Obowiązywał sportowy strój oraz tenisówki lub
trampki. W szatni przed lekcją panował harmider i hałas, jednak już na
lekcji, ustawieni w rzędzie, słuchaliśmy naszego mistrza jak wyroczni.
Wówczas w Kępnie grało się przede
wszystkim w „rękę”, ale zimą bardzo
często trenowaliśmy siatkówkę. Ćwiczyliśmy też gimnastykę - przewroty
w różnych kierunkach, skoki przez
skrzynię i kozła, a nawet bieg przez
płotki. Wiosną, przychodził czas na
lekkoatletykę: skok w dal i pchnięcie
kulą. Bardzo często biegaliśmy wokół
stawu na WOSiR-ze, jak i na bieżni stadionu „Polonii”. Osobiście od
sprintu wolałem biegi długie. Rysiu
mierzył nam czas biegu, oczywiście na
ocenę. Największą radochę sprawiała nam po sekwencji biegowej nawet
kilkuminutowa chwila, gdy mogliśmy
pograć w nogę. Każda rozmowa, czy
nawet kontakt wzrokowy na lekcji,
przerwie, czy na ulicy z Rysiem wywoływał na naszych twarzach uśmiech,
bo bardzo go lubiliśmy.
Był pomysłodawcą, a także organizatorem wielu sportowych wyjazdów
wakacyjnych. Ostatnie wakacje w szkole podstawowej były niezwykłe, a to za
sprawą Ryszarda Jańskiego i Jana Płazy, którzy zorganizowali obóz rowerowy
Gdańsk – Tczew. Do Gdańska pojechaliśmy pociągiem razem z całym majdanem: rowerami, namiotami, torbami do
rowerów, a także zapasami żywności.
W Gdańsku zwiedziliśmy Westerplatte i
Starówkę. Pojechaliśmy też do Krynicy
Morskiej, a stamtąd promem do Fromborka i dalej do Elbląga, Malborka, aż
do Tczewa. Dziennie pokonywaliśmy
około 20 km. Specyfika tego wyjazdu i
partnerska atmosfera pozostała w pamięci wielu jego uczestników.
Za swoje osiągnięcia w pracy pedagogicznej Ryszard Jański otrzymał
Nagrodę Kuratora, Brązowy Krzyż
Zasługi oraz wielokrotnie Nagrodę
Dyrektora Szkoły. W 2013 r. podczas
czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Kępnie otrzymał medal za
trud, determinację i ofiarną pracę na
rzecz dzieci i młodzieży przyznany
z okazji 60-lecia Szkolnego Związku
Sportowego.
Ryszard „Ricardo” Jański pozostaje więc w żywej pamięci swoich
wychowanków. Świadczy o tym również dziewięć Turniejów Piłki Nożnej
im. Ryszarda Jańskiego dla Chłopców
Klas Pierwszych Gimnazjum nr 2 w
Kępnie. Czy będzie dziesiąty turniej?
Wszak przed trzema laty zniknęło
Jego gimnazjum. Proponujemy, by ten
dziesiąty stał się Jego Memoriałem. I
wtedy mogłyby się pochylić sportowe
sztandary.
(ems, m)

Sport

piłka
nożna
wiadomości

Z kart historii / Włókniarz Kalisz – Płomień Opatów – 1:2
Płomień Opatów podczas swojego historycznego, bo pierwszego sezonu w Kaliskiej Klasie Okręgowej odniósł kilka głośnych zwycięstw, między innymi nad Klubem Sportowym Opatówek, Polonią Kępno czy Astrą Krotoszyn. Sezon 2010/2011 był jednym z najlepszych okresów w dziejach klubu z
Opatowa. Kibice Płomienia oprócz tego, że po raz pierwszy w historii mogli zobaczyć swój zespół na zapleczu czwartej ligi, mogli jeszcze emocjonować
się spotkaniami z takimi klubami jak Astra Krotoszyn, Polonia Kępno, Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski czy Włókniarz Kalisz. Dziś zatrzymamy się
na rywalizacji z kaliskim klubem. W oficjalnych rozgrywkach Płomień nie miał zbyt wielu okazji do rywalizacji z Włókniarzem czy też KKS-em. Spośród czterech rozegranych spotkań, szczególnie jeden mecz zapisał się w historii klubu z Opatowa. 17 kwietnia 2011 roku opatowianie rywalizowali z
Włókniarzem Kalisz w ramach 22. kolejki Kaliskiej Klasy Okręgowej. Piłkarze Płomienia wygrali tamtą potyczkę. I to na legendarnym obiekcie przy Wale
Matejki w Kaliszu.

Płomień zabawił się na Wale Matejki

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Kilka tygodni temu wspominaliśmy historyczny mecz Płomienia Opatów, który na własnym obiekcie podejmował Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski. Sezon 2010/2011 był prawdziwą gratką dla
kibiców z Opatowa, którzy już po awansie zacierali ręce na pojedynki z takimi firmami regionu jak Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, KKS Włókniarz 1925 Kalisz, Astra
Krotoszyn, LKS Jankowy, KS Opatówek czy Polonia Kępno. Debiutancki sezon na zapleczu czwartej ligi okazał się trudnym doświadczeniem dla graczy Płomienia,
ale osiągnięty rezultat końcowy (9. miejsce) przyjęto w Opatowie z ogromnym entuzjazmem. Na kartach klubowej historii zapisały się między innymi zwycięstwa nad
Polonią Kępno, Klubem Sportowym Opatówek czy Astrą Krotoszyn. Był też jeszcze jeden mecz, który szczególnie utkwił w pamięci kibiców. 17 kwietnia 2011 roku
opatowianie pokonali na Stadionie Miejskim przy Wale Matejki naszpikowany doświadczonymi zawodnikami, mającymi na koncie występy z KKS-em w trzeciej lidze w
końcówce lat 90-tych, KKS Włókniarz 1925 Kalisz.
Zapomnieć o grzechach jesieni
19 września 2010 roku doszło do
długo wyczekiwanego w Opatowie meczu z Włókniarzem Kalisz. Drużyna
Płomienia po historycznym awansie do
klasy okręgowej mogła uraczyć swoich
kibiców meczami właśnie z takimi renomowanymi markami regionu jak Astra
Krotoszyn, Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski czy właśnie Włókniarzem Kalisz. Jednak o spotkaniu z kaliskim zespołem w Opatowie chciano bardzo szybko
zapomnieć. Głównie z powodu wysokiej
porażki, jaką zakończyło się spotkanie
z rundy jesiennej. Sam początek meczu
nie zapowiadał jednak późniejszej klęski,
bowiem opatowienie po bramce Kamila
Biczysko prowadzili od drugiej minuty
1:0. Gospodarze nie zamierzali zadowolić się jednobramkowym prowadzeniem i
atakowali z coraz większym animuszem,
ale po jednym z kontrataków Włókniarza
obrońca gospodarzy Damian Owczarek
zagrał ręką w polu karnym. Rzut karny w
22. minucie zamienił na bramkę Maciej
Zapart. Trzy minuty później kaliszanie
po bramce Stanisława Walczyńskiego

Włókniarz grał w osłabieniu. Sześć minut
później czerwoną kartkę ujrzał wprowadzony chwilę wcześniej Krzysztof Małolepszy i siły na boisku się wyrównały.
Ostatnie trzy bramki dla przyjezdnych
padły po trzech składnie wyprowadzonych kontratakach. W 70. minucie
17-letni Stanisław Walczyński skompletował swojego pierwszego hattricka w
rozgrywkach Kaliskiej Klasy Okręgowej,
a w dziewiętnaście minut później piątą
bramkę dla gości zdobył Maciej Zapart.
Ostatnie słowo należało jednak do Marcina Młynka, który w drugiej minucie
doliczonego czasu gry wbił gwóźdź do
trumny drużyny z Opatowa. – Wynik na
pewno nie odzwierciedla przebiegu tego
spotkania, ale piłkarska prawda jest
taka, że nie wygrywa ten, który gra tylko
ten, który strzela bramki i nie popełnia
kardynalnych błędów. Dzisiaj, po raz kolejny te błędy przytrafiły się prowadzonej
przeze mnie drużynie. Boli to, że błędy
te popełniają zawodnicy doświadczeni, którzy reprezentują jakiś określony
poziom – komentował po meczu Adam
Kopis, ówczesny trener Płomienia Opa-

17 kwietniu 2011 roku doszło do jeszcze jednej wielkiej kompromitacji Włókniarza.
Podopieczni Mariusza Kaczmarka zaprezentowali tego dnia fatalną dyspozycję i w pełni
zasłużenie przegrali mecz z Płomieniem. W Opatowie rezultat ten uznano za jeden z
najlepszych w historii występów na zapleczu czwartej ligi. (FOT: Daria Wierzba)

prowadzili 2:1. Grających zupełnie bez
polotu gospodarzy stać było jeszcze w
tym meczu tylko na jedno trafienie. Po
faulu Radosława Grzesika na Kamilu
Biczysko prowadzący mecz Waldemar
Wandelewski podyktował jedenastkę dla
gospodarzy, pokazując przy okazji czerwony kartonik dla obrońcy Włókniarza.
Jedenastkę na bramkę pewnie zamienił
Damian Owczarek. Druga połowa należała do gości. Kaliszanie choć nie wypracowali sobie wcale znaczącej przewagi,
to byli jednak znacznie skuteczniejsi i
aż czterokrotnie zdołali skierować piłkę
do siatki. Jako pierwszy, w 54. minucie
uczynił to Stanisław Walczyński. Warto
dodać, że działo się to w momencie, kiedy

tów. Warto dodać, że kolorytu tamtemu
meczowi nadała oprawa przygotowana
przez około 150-osobową grupę kibiców
z Kalisza.
Zimowe zbrojenia Włókniarza
Kaliszanie od samego startu rozgrywek uchodzili za jednego z głównych
faworytów do mistrzostwa i awansu, ale
runda jesienna sezonu 2010/2011 pokazała, że graczom Włókniarza wcale nie
będzie tak łatwo wywalczyć bezpośredniego awansu czy też szukać swojej szansy w barażach o czwartą ligę. Piłkarze z
Wału Matejki mieli jednak duże apetyty
na wygranie rozgrywek. Z drugiej strony
kaliszanom towarzyszyła ogromna presja
i ciśnienie. Trudno było się temu dziwić,

bowiem kaliscy kibice po latach marazmu
chcieli zobaczyć w końcu swój zespół na
szczeblu czwartej ligi. Właśnie dlatego
Włókniarz w przerwie zimowej przeprowadził kilka wartościowych transferów
mających na celu poprawić jakościowo
kadrę zespołu. Na Wał Matejki trafili
między innymi bramkostrzelny Jacek
Ulbrych oraz Daniel Armatys zawodnik Kolejarza Stróże, które jesienią 2010
roku występował w trzecioligowej Calisii
Kalisz. Do Kalisza wrócił też Jacek Rosadziński, który przed transferem do Kalisza był filarem obrony ostrzeszowskiej
Victorii. Wydawało się, że sprowadzenie
tych piłkarzy i włączenie ich do i tak prezentującej się już bardzo solidnie kadry
Włókniarza będzie gwarancją sukcesu
kaliszan. Tymczasem kaliszanie wiosną
2011 roku skompromitowali się w kilku
spotkaniach, a czarę goryczy dopełniły
zupełnie zawalone baraże o czwartą ligę,
w których Włókniarz okazał się gorszy
od GKS-u Krzemieniewo i Kasztelani
Brudzew. Jednym z największych „popisów” kaliszan w sezonie 2010/2011
było rewanżowe starcie Kaliskiej Klasy
Okręgowej z Płomieniem Opatów. Pewni
swego piłkarze Włókniarza skompromitowali się przegrywając przy Wale Matejki 1:2.
Symboliczny wymiar meczu
Spotkanie Włókniarza Kalisz z
Płomieniem Opatów miało symboliczne znaczenie dla trenera Krzysztofa
Ludwiczaka, który w trakcie sezonu
2010/2011 zastąpił na tym stanowisku Adama Kopisa. Wszak to właśnie
w spotkaniu z kaliskim Włókniarzem
Krzysztof Ludwiczak zwyciężył w
Kaliszu jeszcze jako zawodnik Polonii
Kępno. Było to 26 października 1988
roku. Wówczas Polonia Kępno ograła na
wyjeździe kaliskiego Włókniarza 2:1, a
jedną z bramek dla kępińskiego zespołu
zdobył właśnie Krzysztof Ludwiczak.
– Historia, zwłaszcza w piłce, bardzo
często lubi zataczać koło. Tym razem
wygrałem już w roli trenera i bardzo się
z tego cieszę. Włókniarz miał optyczną
przewagę, ale my zagraliśmy bardzo
skoncentrowaną piłkę. Uważam, że zespół wreszcie zagrał tak, jakbym sobie
życzył. Zasłużyliśmy na te trzy punkty.
Nie były to punkty podarowane, ale
zdobyte po ciężkiej i zaciętej walce –
komentował tuż po wygranym meczu
Krzysztof Ludwiczak, trener Płomienia
Opatów. Piłkarze z Opatowa od samego
początku zagrali bez kompleksów i sensacyjnie pokonali faworyzowany kaliski
zespół. Już w 30. sekundzie gospodarze
mogli objąć prowadzenie, ale Michał
Baszczyński nie wykorzystał sytuacji,
przegrywając pojedynek z Tomaszem

22. kolejka kaliskiej klasy
okręgowej 2010/2011

Niedziela, 17 kwietnia 2011 roku
Kalisz / Stadion Miejski OSRiR (Wał Matejki)
KKS Włókniarz 1925 Kalisz – LZS Płomień Opatów – 1:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Adrian Nowak - 33’, 1:1 Damian Owczarek - 40’,
1:2 Marcin Górecki - 75’.
Włókniarz: Maciej Trzeciak – Mariusz Gostyński, Jacek Rosadzi
ński,
Karol Kiełbik, Radosław Grzesik (Maciej Zapart - 80’), Kamil Urbaniak
(Marcin Młynek - 61’), Michał Baszczyński, Mateusz Woźniak,
Adrian Nowak (Artur Szczepaniak - 67’), Daniel Armatys
(Dariusz Pietrzak - 80’), Jacek Ulbrych.
Trener: Mariusz Kaczmarek.
Płomień: Tomasz Kaźmierczak – Piotr Kanclerz, Michał Grzesiak
,
Bartłomiej Biniek, Dominik Szklarecki, Karol Gąszczak, Damian
Owczarek, Sławomir Urbański, Tobiasz Trzęsicki (Rafał
Stramowski - 83’), Denis Kuropka (Kamil Jurasik - 70’),
Marcin Górecki (Krzysztof Małolepszy - 88’).
Trener: Krzysztof Ludwiczak.
Sędziowali: Arkadiusz Reśliński (Grab) oraz Sebastian Kurzawa
(Jarocin)
i Adam Rzepczyk (Jarocin).

Kaźmierczakiem. Na kolejną groźną
sytuację trzeba było czekać ponad dwadzieścia minut. W 21. minucie groźnie
uderzył Daniel Armatys, ale piłka minęła bramkę. Opatowianie odpowiedzieli
w 29. minucie. Z rzutu wolnego uderzył
Damian Owczarek, piłka odbiła się
jeszcze od Mariusza Gostyńskiego i
wszystko wskazywało na to, że goście
obejmą prowadzenie. Zapobiegła temu
jednak kapitalna parada Macieja Trzeciaka. W 33. minucie kaliszanie objęli
prowadzenie po tym, jak Adrian Nowak
wykorzystał podanie Mariusza Gostyńskiego i strzałem głową pokonał bezradnego w tej sytuacji golkipera Płomienia.
Tylko siedem minut gospodarze cieszyli
się z prowadzenia. Po dośrodkowaniu
Marcina Góreckiego piłka spadła na głowę Damiana Owczarka, a ten umieścił ją
w siatce. Po zmianie stron było dużo wal-

ki, szarpaniny i chaosu. Piłkarze Włókniarza po raz pierwszy w tym fragmencie
spotkania zagrozili zespołowi z Opatowa
w 70. minucie, ale niecelnie w kierunku
bramki przyjezdnych główkował Karol
Kiełbik. Opatowianie grali odważnie, za
co zostali nagrodzeni. Kwadrans przed
końcem spotkania Marcin Górecki po
indywidualnej akcji dał swojemu zespołowi prowadzenie. Na Stadionie Miejskim przy Wale Matejki zapadła grobowa cisza. W doliczonym czasie obydwie
drużyny mogły jeszcze zmienić wynik
spotkania. Jacek Ulbrych z Włókniarza
Kalisz nie trafił w bramkę z pięciu metrów, a Karol Gąszczak po silnym strzale trafił prosto w poprzeczkę. Gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę, bowiem
drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną
kartkę ujrzał Jacek Rosadziński.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Mariusz Kaczmarek (Trener Włókniarza Kalisz)
Trudny to dla nas dzień, bo trudno cokolwiek sensownego powiedzieć
po takiej porażce. Jedyne co pozostaje powiedzieć z naszych ust, to
przepraszam w kierunku naszych kibiców, naszych fanów, bo nie wypada
nam takie rezultaty osiągać. To bez wątpienia kompromitująca porażka.
Nie wykorzystaliśmy szansy wskoczenia na miejsce barażowe. Nie jest to
dla mnie dobry moment, żeby szczegółowo analizować mecz. Zagraliśmy
bardzo słabe spotkanie, a porażka sprawiła, że znaleźliśmy się w trudnym momencie.
Krzysztof Ludwiczak (Trener Płomienia Opatów)
Drużyna Włókniarza miała dziś optyczną przewagę, ale tak naprawdę niewiele z niej dzisiaj wynikało, bo moi podopieczni zagrali bardzo odważnie
i zarazem uważnie. Po ostatnich meczach miałem sporo uwag do gry
swoich podopiecznych. Wiedziałem, że stać ich na lepszą grę, ale nie
wszystko funkcjonowało tak jak powinno. Cieszę się z wygranej i gratuluję
moim zawodnikom. Zasłużyli dziś na te trzy punkty i były one nagrodą za
bardzo ciężką pracę, jaką wykonali przez dziewięćdziesiąt minut.
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Region

GMINA
G£OS TRZCINICY
czerwiec 2020, nr 24 (1142)

GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2020, nr 19 (924)

Zespół Szkół w Laskach ogłosił zapytanie ofertowe na wykonanie: remontu dachu na
ostatnim z budynków Zespołu Szkół w Laskach, w zakres którego wchodzi wymiana części elementów więźby, montaż nowego pokrycia dachowego, wymiana rynien, rur spustowych oraz opierzeń. Na zapytanie ofertowe odpowiedziały 4 firmy, a proponowane ceny
wyniosły od 69 743,60 złote do 159 900 złotych

Dofinansowania do wynagrodzeń dla animatorów sportu

III etap modernizacji rozpoczęty

Z uwagi na to, iż Gmina Trzcinica zabezpieczyła na ten cel 88 000
złotych, bo tyle wynosiła wartość
kosztorysowa, pozostała kwota da

W roku 2017 zrealizowany został
I etap modernizacji Zespołu Szkół w
Laskach obejmujący główny budynek
w ramach inwestycji „Kompleksowa
Szkoła w Laskach do remontu

możliwość poszerzenia prac o wymianę elementów drewnianych strychu na tym budynku.
Prace wykonane zostaną w trakcie przerwy wakacyjnej i tym samym
rozpoczęty został III etap modernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Laskach.

modernizacja energetyczna wraz z
zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole
Szkół w Laskach”. Całkowita wartość prac wyniosła 1 781 738,29 zł.
Gmina Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w ra-

mach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej „Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w
wysokości 1 272 986,31 zł.
Natomiast w latach 2018-2019
wykonano II etap modernizacji Zespołu Szkół w Laskach w ramach realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości
Laski”. Całkowita wartość prac wyniosła 2 748 358,19 zł. Gmina Trzcinica na powyższe zadania otrzymała dofinansowanie w ramach Osi
Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego”, Działania 9.3
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w
rozwój infrastruktury przedszkolnej”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 wyniosła 923 592,10 złotych.
Łącznie dotychczasowe prace
inwestycyjne i modernizacyjne w
Zespole Szkół w Laskach wyniosły
4 530 096,48 zł, w tym 2 196 578,41 zł
to środki zewnętrzne.
Oprac. m

Gmina Trzcinica od czerwca przystąpiła do Projektu Orlik 2020 r., w ramach którego dofinansowane zostanie wynagrodzenie animatorów sportu zatrudnionych na Kompleksie
Boisk Sportowych Orlik w Trzcinicy. Wartość pozyskanego dofinansowania zewnętrznego to kwota 6.000 zł

Dofinansowanie dla „Orlika”

Pozyskane środki umożliwiają
wydłużenie czasu funkcjonowania
Orlika, na którym prowadzenie zajęć rozpoczęło się w maju. Projekt
pn. „Lokalny animator sportu” jest
systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez
umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i
pozaszkolnych, dofinansowanych
ze środków Ministerstwa Sportu, w
ramach zadań realizowanych przez
ministra sportu. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w

kraju korzystanie z Orlika w Trzcinicy możliwe jest w ograniczonym
zakresie i przy zachowaniu zasad

Nowe zakupy komputerów z programu „Zdalna szkoła+”

Zdalna szkoła +
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Dofinansowanie
dla animatorów

Gmina Perzów od czerwca przystąpiła do Projektu Orlik 2020 r., w
ramach którego dofinansowane zostanie wynagrodzenie animatorów

lem jest upowszechnianie aktywności
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w sportowych
zajęciach pozalekcyjnych, dofinan-

Animatorzy otrzymają
wynagrodzenia z dofinansowania

sportu zatrudnionych na Kompleksie
Boisk Sportowych Orlik w Perzowie.
Wartość pozyskanego dofinansowania zewnętrznego to kwota 8400 zł.
- Pozyskane środki umożliwiają wydłużenie czasu funkcjonowania Orlika, na którym prowadzenie zajęć rozpoczęło się w maju. Projekt „Lokalny
Animator Sportu” jest systemowym
rozwiązaniem, którego głównym ce-

sowanych ze środków Ministerstwa
Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu – informuje Danuta Froń, wójt gminy Perzów. Z
uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju korzystanie z Orlika w
Perzowie możliwe jest z zachowaniem
zasad higieny oraz wytycznych określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy
Perzów.
Oprac. m

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości
44.800 zł

Laptopy dla uczniów

Uczniowie otrzymają
nowe laptopy

określonych w zarządzeniu wójta
gminy Trzcinica 2 czerwca tego
roku. 		
Oprac. m

Animatorzy z
dofinansowaniem

Urząd Gminy w Trzcinicy zakupił
kolejnych17nowychlaptopówwzwiązku
z dodatkowym naborem do programu
„Zdalna Szkoła+” na potrzeby edukacji
na linii nauczyciel – uczeń. Koszty zakupu tego sprzętu to 54 825 zł, całość
została sfinansowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-20.
Łącznie zakupiono 42 laptopy za
kwotę 115 458 zł. Podczas zawieszenia
zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy
jest niezbędny do prowadzenia lekcji na
odległość, a następnie stanowić będzie
wyposażenie pracowni edukacyjnych
w Zespołach Szkół w Laskach i w
Trzcinicy.
Oprac. m
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Gmina Perzów znalazła się na
liście wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, ZDALNA SZKOŁA. Dofinansowanie obejmuje zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie
posiadają sprzętu umożliwiającego
realizacje zdalnych lekcji. Na realizację tego zadania gmina otrzyma
dofinansowanie w wysokości 44 800
zł co stanowi 100% wartości zakupu
sprzętu. Zakupione laptopy, łącznie
16 szt. przekazane zostaną odpowiednio do Zespołu Szkół w Perzowie
oraz do Zespołu Szkół w Trębaczowie. - Szkoły, na podstawie wcześniej przeprowadzonego rozeznania
przekażą laptopy uczniom, którzy
mają największe problemy z dostępem do sprzętu i organizacją całego
procesu uczenia się z domu. Zgodnie

też z założeniami projektowymi, po
zakończonym okresie epidemii zakupione laptopy przejdą w posiadanie
szkół i stanowić będą wyposażenie
sal komputerowych – stwierdza wójt
gminy Danuta Froń. Projekt został
ogłoszony przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa i jest odpowiedzią na
obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu
epidemii spowodowanej zakażeniem
koronawirusem.
Zakup sfinansowany w ramach
realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oprac. m

Region

gmina
„Znamię! Znam je?” czyli Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

wieści znad pomianki
czerwiec 2020, nr 20 (973)
Rada Gminy Łęka Opatowska 22 stycznia 2020 r. nadała Szkole Podstawowej w Opatowie
imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zdalny Dzień Patrona

28 maja br. to dzień śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tego
dnia miała odbyć się uroczystość
nadania szkole imienia. Dlatego też
dzień 28 maja zapisze się w historii

dziom, odpowiedzialność za Kościół
i Ojczyznę, powołanie do bycia wiernym zasadom i wartościom chrześcijańskim. Nie bez powodu na naszym
sztandarze wpisaliśmy słowa BÓG,

Dekoracja w szkole

szkoły jako jeden z najważniejszych.
W tym dniu każdego roku szkoła będzie obchodzić Dzień Patrona.
Zdając sobie sprawę z doniosłości historycznej tego wydarzenia,
cała społeczność szkoły włożyła wiele pracy i zaangażowania, by godnie
i w uroczysty sposób przygotować
się do tego dnia. Przez wiele miesięcy trwały przygotowania do obchodów uroczystości nadania imienia,
a mianowicie: została przybliżona
uczniom postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w Sali Pamięci Gimnazjum, odbyły się roraty z
Kardynałem Stefanem Wyszyńskim,
został wybrany „Samarytanin Roku”
spośród uczniów, odbyły się także rekolekcje szkolne z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim.
Niestety, sytuacja, która zaistniała w marcu, zmusiła społeczność
szkoły do odłożenia tych planów na
dalszy czas. W Dzień Patrona dyrektor Maria Haziak spotkała się z
uczniami, rodzicami, nauczycielami
i pracownikami na platformie TEAMS. Zwróciła się do wszystkich
następującymi słowami: - Z całą siłą
trzeba mówić, że dla Stefana Wyszyńskiego na każdym etapie Jego
życia, bez względu na to kim był,
liczyła się misja służby Bogu i lu-

HONOR, OJCZYZNA, NAUKA, bo
te wartości były dla Stefana Wyszyńskiego absolutnie najważniejsze, nigdy się ich nie wyrzekł. To one były
siłą napędową trwania i znoszenia
trzyletniego okresu odosobnienia.
To Jego słowa „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego

przezwyciężania w naszym życiu sytuacji trudnych i bez wyjścia? Tymi
refleksjami, które przyszły mi wtedy
na myśl, gdy jako szkoła stanęliśmy
przed dylematem, co z naszą uroczystością, dzielę się dziś z Wami wszystkimi. Pytanie, kiedy nastąpi chwila,
w której będziemy mogli poświęcić
sztandar, uczestniczyć wspólnie we
mszy świętej? Nie traćmy nadziei, że
nadejdzie ona wkrótce.
Życzę wszystkim w tym jakże
trudnym dla nas czasie epidemii,
ale także w każdej sytuacji życiowej, zapatrzenia i zasłuchania się
w to, co ma nam do przekazania
kardynał Stefan Wyszyński. Niech
Jego postawa i całe przesłanie,
jakie po sobie pozostawił i do nas
kieruje, sprawiło, że dojrzymy lepiej to, czym jest życie oraz pomoże nam odkrywać prawdziwy jego
sens. Chciałabym w tym miejscu
wszystkim podziękować za organizację, udział i pomoc we wszelkich
działaniach wokół patrona.
M. Haziak przedstawiła prezentację multimedialną, w której
zaprezentowała efekty przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia, o tym co już zaistniało,
zaprezentowała zdjęcia sztandaru

„Znamię! Znam je?”
Co roku lekarze notują w Polsce ok. 2500-3000 nowych zachorowań na czerniaka. To pierwszy z
kolei nowotwór u mężczyzn i drugi
u kobiet, biorąc pod uwagę rosnącą
liczbę stwierdzonych przypadków.
Czerniak jest najbardziej agresywnym nowotworem skóry i jednym z
najbardziej agresywnych nowotworów w ogóle. Aż 80% chorych na
czerniaki umiera z powodu choroby.
Jest on też jednym z najczęstszych
nowotworów występujących wśród
nastolatków, którzy często korzystają z solarium, nie stosują filtrów
słonecznych i przebywają na słońcu
w godzinach najwyższego promieniowania.
Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka to program edukacyjno-informacyjny organizowanym
przez działające przy Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Studenckie
Koło Naukowe „Onkoma”, we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej. W tym
roku hasło przewodnie programu to
„Znamię! Znam je?”.
Głównym celem tego programu
jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka. Program
edukuje w zakresie czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
Wszystkie szkoły podstawowe z

terenu Gminy Łęka Opatowska biorą udział w tym programie. Zajęcia z
zakresu profilaktyki czerniaka były
realizowane przez 5 nauczycieli, a
uczestniczyło w nich łącznie 125
uczniów z klas 7 i 8.
Dzięki lekcjom młodzież nabyła
umiejętność rozróżnienia znamienia
od czerniaka oraz poznała zasady samobadania skóry. Przede wszystkim
jednak uczniowie poznali czynniki
podnoszące ryzyko zachorowania na
czerniaka oraz zasady ochrony przed
nowotworem. Nabyta wiedza ma kluczowe znaczenie w ochronie ich samych przed zachorowaniem.
Przypadający w Polsce od 24 do
30 maja Tydzień Świadomości Czerniaka to czas kampanii społecznej,
dlatego materiały edukacyjne trafiły
też do pozostałych członków społeczności szkolnych, a także rodziców. Za
pośrednictwem stron internetowych
oraz kanałów społecznościowych temat ten zaistniał też w społeczności
lokalnej.
Niniejszy artykuł ma również za
zadnie promować wiedzę na temat
profilaktyki czerniaka. Dlatego zachęcam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi jako załączniki do artykułu.
Pamiętajmy, że to profilaktyka
jest najlepszą inwestycją w zdrowie!
Gminny Koordynator Programu
Renata Klepacz

Uczniowie z gminy Łęka Opatowska otrzymali kolejne
komputery

Komputery dla uczniów

Tablica pamiątkowa

się poświęcić”, umieszczone na rewersie naszego sztandaru, znalazły
potwierdzenie w osobistym świadectwie całego Jego życia.
Odsyłam Was, drodzy nauczyciele, uczniowie, sięgajcie do zapisków kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo to ogromna skarbnica
wiedzy, jak żyć i postępować. Czyż
nie jest to najlepszy przykład i wzór

szkoły, tablicy urzędowej, tablicy
pamiątkowej. Spotkanie zakończyło
się wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły, tego samego, który
przez wiele lat brzmiał w murach
Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Opatowie i dalej
będzie rozbrzmiewać w teraz już w
Szkole Podstawowej.
Oprac. m

Sekretarz Gminy Łęka Opatowska Małgorzata Gąszczak oraz kierownik Centrum Usług Wspólnych
Aleksandra Jerczyńska przekazały
dyrektorom Szkół Podstawowych ko-

Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Os
Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.   

Dofinansowanie do dróg

Wojewódzkie władze samorządowe przykazały dotację do budowy dróg dojazdowych do pól

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
18 maja 2020r. Gmina Łęka Opatowska otrzyma pomoc finansową
ze środków budżetu Województwa
Wielkopolskiego na przebudowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100 000 zł. Środki
te zostaną przeznaczone na realizację przebudowy dróg w Piaskach i
Opatowie.
Oprac. m

Remontowana droga
dojazdowa do pola
Przekazanie komputerów

lejnych 20 nowoczesnych laptopów.
Dyrektorzy szkół przekażą sprzęt
uczniom z rodzin wielodzietnych oraz
uczniom z niepełnosprawnościami.
Całkowity koszt zakupu komputerów
wyniósł 55 000 złotych i w całości został sfinansowany z projektu „Zdalna
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego

Jest to już druga partia sprzętu
dostarczonego uczniom w formie
bezpłatnego użyczenia na okres
trwania nauki zdalnej. Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji
programu „Zdalna szkoła” uczniowie z tereny Gminy Łęka Opatowska
otrzymali 27 laptopów o łącznej wartości 59 359 złotych.
Oprac. m
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Drobne

ogłoszenia
usługi elektryczne i elektromechaniczne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam dom jednorodzinny na os. Przemysława. Tel. 536 931 169.
(TK 95/06/20)

Telefon: 514 288 733

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 w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 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 działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
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)

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 łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
rolnicze
Sprzedam krowę. Tel. 62 / 78 15 664.
(TK 99/06/20)
Sprzedam pszenicę, jęczmień. Laski koło Kępna.
(TK 97/06/20)
Tel. 606 854 932.
Sprzedam jałówkę cielną, 7 miesięcy, rasa
simental. Tel. 62 78 12 349.
(TK 79/05/20)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Sprzedaż młodych kurek - Sadogóra koło
Rychtala. Tel. 62 78 16 322, 693 661 542
(TK 58/04/20)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
sprzedam
Sprzedam 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 tanio fotel dwuosobowy (rozkładany
do spania). Tel. 536 234 020.
(TK 63/04/20)
praca
Firma z siedzibą w Baranowie zatrudni pracownika
na stanowisko stróża. Wymagane orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności. Tel. 605 220 407.
(TK 96/06/20)
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)
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)

Sprzedam ziemię ogrodową oraz piasek, z dowozem. Tel. 781 567 782.
(TK 78/05/20)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
78 m 2, kuchnia, łazienka - Kępno, ul.
Sienkiewicza. Tel. 600 874 023.
(TK 98/06/20)
Do wynajęcia mieszkanie - Kępno,
ul. Wieluńska 1. Tel. 691 880 865.
(TK 93/06/20)
Wynajmę urządzone 2-pokojowe mieszkanie
57,5 m2 w Kępnie. Szczegóły pod numerem
telefonu: 663 836 880, po godzinie 16:00.
(TK 94/06/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię garaż w Kępnie, ul. Wiosny Ludów.
Tel. 661 995 884.
(TK 75/05/20)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię działkę 10 arów w Klinach lub okolicy.
(TK 76/05/20)
Tel. 795 413 001.
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne w miejscowości
Łęka Opatowska, Opatów, Bolesławiec, Siemianice, Raków i Kostów. Tel. 517 119 156.		
(TK 90/05/20)
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.
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Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

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

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.:

SUKNIE
ŚLUBNE
PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
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.

do wynajęcia

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

lokal handlowo-usługowy

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

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

o powierzchni 21 m2
kontakt: 600 959 111.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Usługi Pielęgniarskie

mechanika blacharstwo
samochodowe

Kępno i okolice
-

export - import

wiesław waloszczyk
adres zakładu:
ul. Poniatowskiego 24,
63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58,
602 570 336

Prywatne

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

Uwaga!

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

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.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Roman Klasa - „Operator 112. Relacja z centrum ratowania życia”
Zaczynało się zawsze tak samo. – Operator 36, w czym mogę pomóc? Dalsza część rozmowy za
każdym razem była wielką niewiadomą. Czy operatora czeka dziesięć minut wysłuchiwania wyzwisk
od pijanego mężczyzny? A może właśnie dzwoni zrozpaczona matka, której dziecko odchodzi w jej
ramionach? Lub po drugiej stronie jest samobójca, który za moment targnie się swoje życie? Roman
Klasa przez prawie sześć lat pracował w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku jako
operator numeru alarmowego 112. Nigdy nie widział swoich rozmówców, jednak często to właśnie
od niego zależał ich dalszy los. Książka „Operator 112. Relacja z centrum ratowania życia” to poruszająca i szokująca opowieść człowieka, który przez lata był uczestnikiem ludzkich dramatów. Autor
wspomina proces rekrutacji do CPR, przywołuje najciekawsze przypadki zgłoszeń na numer 112 i
przedstawia realia pracy ludzi, którzy nie są zauważani, mimo że każdego dnia
biorą na siebie ogromną odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Alessandro Baricco - „Mr Gwyn”
Jasper Gwyn mawiał, że wszyscy jesteśmy jak stronica z książki, tyle że z książki, której nikt nigdy
nie napisał. Jasper Gwyn jest pisarzem. Mieszka w Londynie i najprawdopodobniej kocha życie. W
pewnym momencie ogarnia go nagłe pragnienie, by skończyć. Być może skończyć z pisaniem, ale
on nie przeżywa kryzysu, który zazwyczaj dopada pozbawionych natchnienia autorów. Jasper Gwyn
chce zmienić pespektywę, dotrzeć do jądra magii. Wspiera go w tym i pomaga mu dziewczyna, która
ze wściekłym oddaniem gromadzi to, co stopniowo staje się tajemnicą Gwyna. Alessandro Baricco
krokiem pewnym i swobodnym człowieka znającego i kochającego drogi, po których
zmierza, zanurza się w meandry tej tajemnicy. Tworzy dwie wspaniałe postaci, które
w połowie powieści przekazują sobie pałeczkę, i choć to Mr Gwyn rozdaje karty, zadaniem dziewczyny jest odtworzyć sekwencję jego sekretów i dotrzeć do odważnych
i zaskakujących wniosków.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Telefon: (62) 78 29 284.

Aaron Mahnke - „The World of Lore: Niegodziwi śmiertelnicy”
Niektóre potwory są tylko wytworami naszej wyobraźni, zaś inne są równie rzeczywiste jak ciało i krew:
ludzie pozornie tacy sami jak my, żyjący wśród nas, często niezauważani, czasem nawet podziwiani, dopóki ich niegodziwe czyny i tajemnice nie wyjdą na jaw. W tym bogato ilustrowanym dziele gospodarza
bestsellerowego podcastu znajdziecie opowieści o takich niesławnych postaciach, których zbrodnie przypominają nam, że prawda bywa bardziej przerażająca od fikcji. Aaron Mahnke przedstawia nam Williama
Brodie, szanowanego szkockiego meblarza, wykorzystującego swój fach do żerowania na obywatelach
Edynburga i skrywającego swoją zbrodniczą naturę pod maską szacownego obywatela, którego Robert
Louis Stevenson opisał w swojej słynnej powieści jako doktora Jekylla i pana Hyde’a. Poznamy również
H.H. Holmesa, nieuchwytnego oszusta, lepiej znanego jako postrach wystawy światowej w Chicago w roku
1893, podczas której przyjmował niczego nie podejrzewających gości do swojego koszmarnego „hotelu”…
w którym znikali na zawsze. W tej galerii zbrodniarzy nie mogło zabraknąć również Beli Kissa, węgierskiego blacharza z upodobaniem do okultyzmu i przechowywania kobiecych zwłok
w beczkach z benzyną…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 24
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 17 czerwca 2020 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Powergraph”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Alessandro Baricco - „Mr Gwyn”,
2. Roman Klasa - „Operator 112...”,
3. Aaron Mahnke - „The World of Lore...”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 23 nagrody otrzymuj¹:

Grażyna Seiffert (Baranów),
Robert Kurzawski (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu możesz poczuć się zmęczony
wszystkimi sprawami, z jakimi przyszło ci się zmagać w ostatnim czasie. Dojdziesz do wniosku, że
czas pozbyć się części obowiązków, a nawet zakończysz pewną niechcianą znajomość.

Byk 21 IV – 21 V
Sprawa lub trudna rozmowa, której się obawiasz,
w tym tygodniu znów się odwlecze. Ktoś nie
przyjdzie na spotkanie lub odwoła swój udział w
imprezie. Wykorzystaj okoliczności i nie rób nic
na siłę.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu czeka cię więcej ważnych wydarzeń, które związane będą z pracą i obowiązkami.
Pojawi się osoba, która postanowi rozliczyć cię z
porażek i sukcesów. Bądź konsekwentny, uprzejmy i w razie kłopotów nie uciekaj się do podstępów.

Rak 23 VI – 22 VII
Zastanów się, czy twój styl życia nie daje innym
osobom powodów do plotek. W tym tygodniu postaraj się nie rzucać w oczy osobom, które mają
do ciebie pretensje. Bądź skromny, nie chwal się
swoimi pieniędzmi.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.
Nie szarp się, nie rozdrapuj starych ran.

Panna 23 VIII – 22 IX

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Centrum” - 11.06.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 12.06.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 13.06.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 14.06.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 15.06.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 16.06.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 17.06.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

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.

Powinieneś zadbać o swoje sprawy finansowe.
Zbytnia rozrzutność i pusta chęć imponowania
innym może skończyć się debetem na twoim koncie. Nie ulegaj zachciankom i nie ufaj osobom,
które proponują ci szybki, ale podejrzany interes.

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.

Strzelec 22 XI – 21 XII

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

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

Skorpion 24 X – 21 XI

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

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pewna zapomniana sprawa znów wyjdzie na jaw
i będziesz musiał uporać się z zaległościami. Karta radzi, abyś we wszystkim być obowiązkowy i
dokładny. Pamiętaj o obietnicach, jakie złożyłeś
rodzinie, bo ktoś wypomni ci brak zaangażowania
w domowe sprawy.

Wodnik 20 I – 18 II

Uważaj, aby drobna sprzeczka nie skończyła się
awanturą, a nawet zakończeniem znajomości z
pewną osobą. Nie mieszaj się w cudze konflikty,
których znaczenia do końca nie rozumiesz. Zwracaj uwagę na uczucia i nastroje innych ludzi, a
unikniesz niepotrzebnych kłopotów.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu spotka cię miłe wydarzenie lub
wiadomość, która poprawi ci humor. Poczujesz, że
sprawy zmierzają we właściwym kierunku, a twoje
obawy były przesadzone. W miłości karta wróży
szczęśliwe chwile we dwoje.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Waga 23 IX – 23 X

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

Tygodnik Kępiński 10 czerwca 2020

15

Ogłoszenia

reklamy

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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

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