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Kto zastąpi Ukraińców?
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Kępińscy pracodawcy coraz częściej zatrudniają już nie tylko Ukraińców, ale również pracowników z
dalekiej Azji (Filipiny, Nepal, Mongolia), znaczy to, że rynek pracy
wchłaniający obywateli z dawnego
ZSRR zaczyna się kurczyć.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Co tydzień
w „TK”

Wymusił pierwszeństwo
i zderzył się z ciężarówką
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Pracownicy kępińskiego
urzędu pracy świętowali
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W garażu
zapalił się samochód
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Informacje

wiadomości
Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego weszły
w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. mały ZUS plus

Zmiany w „małym ZUS”
Dotychczas z „małego ZUS”
mógł skorzystać przedsiębiorca,
którego ubiegłoroczny przychód nie
przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład
w styczniu ulga przysługuje firmom,
których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już niedługo ten
limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego
z „małego ZUS” będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód
z poprzedniego roku kalendarzowego
nie przekroczył 120 tys. zł.
Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek
na „mały ZUS” zależy od przychodu.
Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne

będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z
działalności w poprzednim roku. Co
ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na „małym
ZUS”. Podstawa wymiaru składek
nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
(czyli między 780 zł a 3136,20 zł w
2020 roku).
W wyliczeniu nowej podstawy
wymiaru składek za luty pomoże
przedsiębiorcy kalkulator Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na
stronie eSkladka.pl. Zawiera on dane
potrzebne do obliczeń na „małym

ZUS” po zmianach.
Kiedy zgłosić się do „małego
ZUS” na nowych zasadach?
- Przedsiębiorca, który chce od
lutego korzystać z „małego ZUS” i
spełnia warunki, powinien zgłosić
się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA
(wyrejestrowanie z dotychczasowym
kodem ubezpieczenia) oraz ZUS
ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do
ubezpieczeń z kodem właściwym dla
„małego ZUS”: 05 90 albo 05 92) –
wyjaśnia Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w
Wielkopolsce. - Dodatkowo w marcu
musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym

przychodzie, rocznym dochodzie
oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – dodaje rzeczniczka.
W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020
roku korzystają z „małego ZUS” i
chcą kontynuować ulgę na nowych
zasadach. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami
potrzebnymi do wyliczenia nowych
składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).
- Od lutego „mały ZUS” jest dla
przedsiębiorcy, którego przychód w
poprzednim roku kalendarzowym
nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza
się proporcjonalnie do liczby dni
prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta
tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim
roku przez co najmniej 60 dni – informuje M. Nowicka.

Z „małego ZUS” wykluczone są
firmy, które rozliczają się na karcie
podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz
te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla
byłego lub obecnego pracodawcy to,
co robiła dla niego jako pracownik w
bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
„Mały ZUS” można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi
na start” (jeśli przedsiębiorca się na
nią zdecydował) oraz preferencyjnych
składek. - Na „małym ZUS” można
być maksymalnie przez 36 miesięcy
w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko
składek na ubezpieczenia społeczne.
Składkę zdrowotną przedsiębiorca
opłaca w pełnej wysokości – mówi
rzeczniczka ZUS. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z
ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.
m

Znamy już zespoły zakwalifikowane do II etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

21 szkół z Wielkopolski
powalczy w półfinale

W Wielkopolsce do pierwszego
etapu olimpiady „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych” przystąpiło 1884 uczniów z 75
szkół ponadpodstawowych, którzy

wcześniej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.
Pierwszy etap wyłonił trzyosobowe
zespoły, które będą reprezentować
szkoły w etapie wojewódzkim.

FABRYKA MEBLI

POSZUKUJE

PRODUCENTÓW
STELAŻY TAPICERSKICH
Kontakt: 508 257 260 lub w siedzibie firmy Mroczeń 52.

Z terenu województwa wielkopolskiego do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 21 szkół
ponadpodstawowych. Wśród nich
znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie, a także
szkoły z: Poznania, Leszna, Kościana, Ostrowa Wielkopolskiego, Wągrowca, Kleczewa, Konina, Gostynia, Wrześni, Sompolna, Krotoszyna,
Międzychodu, Swarzędza, Rogoźna,
Śremu, Rawicza, Rokietnicy i Nowego Tomyśla.
II etap olimpiady odbędzie się
20 marca br. w Poznaniu.
„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych,
zainicjowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. - Podczas zajęć młodzież zapoznaje się z
podstawami systemu ubezpieczeń
społecznych, systemem emerytalnym, świadczeniami związanymi z
poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń i zasadami prowadzenia własnej firmy w aspekcie ubezpieczeń
społecznych. Materiały dydaktyczne
do zajęć opracowane zostały przez
specjalistów z ZUS przy udziale metodyka nauczania, który wcześniej
współtworzył już projekty edukacyjne dużych instytucji finansowych,
a prowadzone w ramach „Lekcji z
ZUS” zajęcia są oparte na interakcji
z uczniami – wyjaśnia Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. Oprac. KR

Panu Ordynatorowi Krzysztofowi Szmiglowi
i Panu Doktorowi Witoldowi Jeziornemu
oraz całemu personelowi medycznemu
oddziału chirurgii Szpitala w Kępnie
podziękowanie za profesjonalną pomoc
medyczną, troskę i opiekę nad pacjentką

śp.

Teresą Hełką

w ostatnich tygodniach Jej życia
składa rodzina

Pani Doktor Grażynie Włodarczyk
i Pani Doktor Alinie Wieczorek
oraz wszystkim Paniom Pielęgniarkom
z Zespołu Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
w Kępnie podziękowanie za wieloletnią
pomoc medyczną, życzliwość, opiekę
i wsparcie dla pacjentki

śp.

Teresy Hełki
składa rodzina
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Aktualności

informacje

Obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w powiecie kępińskim

VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Olszowy

Kolejna olszowska
bitwa na rakietki
Zwycięzcy turnieju w każdej z dziewięciu
kategorii otrzymali dyplomy i medale

Pracownicy kępińskiego
urzędu pracy świętowali

Do 2010 roku pracownicy urzędów pracy, jako jedna z nielicznych
grup zawodowych w Polsce, nie posiadali swojego święta. Stałe miejsce

w kalendarzu mieli natomiast m.in.
samorządowcy, pracownicy socjalni,
a także osoby zatrudnione w służbie
cywilnej. Na wniosek Ministerstwa

Starosta R. Kieruzal, wicestarosta A. Śniegocka oraz przewodniczący PRRP
W. Gruszka złożyli życzenia pracownikom PUP Kępno na czele z dyrektor I. Rataj

Pracy i Polityki Społecznej, 16 grudnia 2010 r., znowelizowano ustawę o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Jedną z nowości było
ustanowienie 27 stycznia Dniem
Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Wybór dnia nie jest przypadkowy – 101 lat temu, 27 stycznia
1919 r., naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji
państwowych urzędów pośrednictwa
pracy i opieki nad wychodźcami, który został powszechnie uznawany za
początek Publicznych Służb Zatrudnienia.
Z tej okazji starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka oraz przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Wiktor
Gruszka przekazali listy z życzeniami i gratulacjami dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w
Kępnie. - Doceniam waszą pracę i
zaangażowanie w pomoc osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji
zawodowej. Wsparcie udzielone każdemu bezrobotnemu przyczynia się
do poprawy życia całej społeczności. To trudna, indywidualna praca
z klientem, słuchanie i służenie pomocą. Gratuluję wam skutecznej realizacji programów aktywizujących
i jednocześnie dziękuję za dobrą
współpracę z samorządem i przedsiębiorcami, za efektywne działania
i odpowiedzialność, a przede wszystkim za wrażliwość wobec każdej
zgłaszającej się osoby, poszukującej
zatrudnienia. Życzymy państwu, aby
wykonywana praca była powodem
do satysfakcji i źródłem uznania nie
tylko ze strony petentów, ale całej
społeczności powiatu kępińskiego powiedział starosta R. Kieruzal podczas okolicznościowego spotkania w
siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Kępnie.
Podsumowując spotkanie, dyrektor PUP Iwona Rataj podziękowała
gościom za udział w tym szczególnym dniu oraz za ciepłe i życzliwe
słowa skierowane do wszystkich pracowników urzędu pracy. Oprac. KR
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84

8 lutego br. w Domu Strażaka w
Olszowie odbył się VI Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Sołtysa Olszowy.
Organizatorami byli: sołtys Olszowy
Grzegorz Berski z Radą Sołecką,
Stowarzyszenie „Olszowa – sołectwo
na czasie” i Ochotnicza Straż Pożarna
w Olszowie.
Turniej jak zawsze cieszył się
dużym zainteresowaniem i stał
na bardzo wysokim poziomie. W
dziewięciu kategoriach wiekowych
udział wzięło 60 zawodniczek i zawodników z różnych miejscowości.

KLASYFIKACJA
TURNIEJU
Kategoria do 13 lat – dziewczęta:
1. Martyna Kowalczyk (Ostrówiec)
2. Laura Hendrys (Olszowa)
3. Nadia Berska (Olszowa)

Organizatorzy
podziękowali
uczestnikom za udział w turnieju
i zaprosili na kolejną edycję, która odbędzie się za rok. - Dziękuję
wszystkim uczestnikom za udział i
walkę fair play podczas turnieju.
Równocześnie dziękuję wszystkim,
którzy korzystali z okazji spędzania
aktywnie wolnego czasu podczas
ferii, grając w tenisa stołowego w
Olszowie. Podziękowania należą się
również osobom pełniącym dyżury
w sali, w szczególności Andrzejowi Wróblowi i Robertowi Sochalec,
zarządowi OSP włącznie z gospodarzem obiektu Andrzejem Gojem oraz
współorganizatorom turnieju za pomoc – podsumował sołtys G. Berski.
KR
Kategoria 18-40 lat – mężczyźni:
1. Damian Szymoszczyk (Olszowa)
2. Krzysztof Cecota (Olszowa)
3. Andrzej Latosiński (Biadaszki)

Kategoria do 13 lat – chłopcy:
1. Adam Wróbel (Raków)
2. Michał Puchała (UKS Piast Ostrzeszów)
3. Artur Jeż (Hanulin)
Kategoria 14-18 lat – dziewczęta:
1. Julia Stępień (UKS Piast Ostrzeszów)
2. Rozalia Froń (Olszowa)
3. Otylia Berska (Olszowa)
Kategoria 14-18 lat – chłopcy:
1. Szymon Skotnik (Siemianice)
2. Jakub Stempin (UKS Piast Ostrzeszów)
3. Mikołaj Rybak (Mikorzyn)

Kategoria 41-50 lat – mężczyźni:
1. Rafał Pokusiński (Doruchów)
2. Mieczysław Skotnik (Siemianice)
3. Arkadiusz Baraniak (Myjomice)
Kategoria powyżej 50 lat – mężczyźni:
1. Piotr Korczak (Baranów)
2. Aleksander Nowaczyk (Ostrzeszów)
3. Henryk Sibera (Baranów)

Kategoria powyżej 18 lat – kobiety:
1. Agnieszka Żurecka (Jankowy)
2. Julia Rybczyńska (Olszowa)
3. Anna Rybczyńska (Olszowa)

Kategoria OPEN
o Puchar Przewodniczącego
Zrzeszenia Rady LZS w Kępnie:
1. Paweł Gottfried (Opatów)
2. Przemysław Klepacz (Opatów)
3. Andrzej Gogol (Mnichowice)

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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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Wiadomości

historia

Prezentujemy Państwu drugą część dziejów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. Zbliża się termin uroczystości związanych z jubileuszem 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim, dlatego przybliżamy historię placówki przy ulicy Sienkiewicza 25. Z tej okazji
powstaje również druga część monografii zatytułowanej „Wspomnienia z tamtego wczoraj”. Autorki niniejszego artykułu mają nadzieję, że prezentowane fragmenty zainspirują przyjaciół i dawnych pracowników szkoły do dyskusji na temat historii ZSP nr 1 w Kępnie

Czas omija miejsca, które wspominamy - część II

Włączenie Liceum
Ekonomicznego do Zespołu
przy Sienkiewicza
W 1977 r. Liceum Ekonomiczne
zostaje włączone do Zespołu Szkół
Zawodowych w Kępnie przy ulicy
Sienkiewicza 25. Szkoła zaistniała 17 września 1945 r. i początkowo
funkcjonowała jako prywatny roczny
kurs handlowy. Nowo otwarty kurs
mieścił się w budynku szkoły podstawowej nr 2.
Cieszył się dużą popularnością,
mimo to napotkał bardzo poważne

Odpadków Roślinnych i Zwierzęcych
Ministerstwa Przemysłu Mięsnego i
Mleczarskiego w Kępnie. Była to jedyna tego typu szkoła w Polsce, która
kształciła specjalistów dla przemysłu
bacutilowego. W 1954 roku powołano
do życia 2-letnią Zasadniczą Szkołę
Przemysłu Mleczarskiego, którą w
1958 roku zlikwidowano z powodu
braku zainteresowania uczniów tym
typem kształcenia.
Koniec lat pięćdziesiątych XX
w. to dalszy rozwój szkoły, która
zmierza już wyraźnie do stabili-

nia szkoły pojawiły się w czerwcu
2011 roku i wiązały z niżem demograficznym. Początkowo mowa była
o stopniowym wygaszaniu szkoły,
mającym potrwać około dwóch,
trzech lat. Jednak rzeczywistość
okazała się zupełnie inna. Decyzją
Zarządu Powiatu Kępińskiego z 12
stycznia 2012 roku szkoła została
zlikwidowana od 31 sierpnia 2012
roku, a kierunki nauczane w Słupi
rozdzielone pomiędzy dwie szkoły
miejskie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (ZSP nr 1) w Kępnie
poszerzył swoją ofertę szkoleniową
o kierunki: technik organizacji
reklamy, technik architektury krajobrazu oraz technik informatyk,
natomiast w murach Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 (ZSP nr
2) w Kępnie swoje miejsce znalazły
kierunki: technik rolnik, technik
agrobiznesu. Powyższy podział spowodowany został przede wszystkim
bazą dydaktyczną. Zdaniem organu
prowadzącego najlepsze warunki do
nauczania w zawodzie informatyk
posiadał ZSP nr 1. Natomiast kierunki technik rolnik i technik agrobi-

W 1959 roku utworzono w Kępnie
Dwuzimową Szkołę Rolniczą. Od
1962 roku stanowisko dyrektora objął

Nieistniejący gmach Liceum Ekonomicznego przy ul. Staszica 8

nauczyciel tejże szkoły Zygmunt
Wieczorek, który m.in. rozpoczął
prace remontowe w przeznaczonym
do rozbiórki budynku przy ulicy
Poniatowskiego 16.
W 1964 roku została powołana
do życia Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Absolwenci Technikum Ekonomicznego na pamiątkowym zdjęciu

problemy finansowe i jego istnienie
zostało zagrożone. W październiku
1945 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego zrzekło się finansowania Kursu Handlowego.
Próbując ratować placówkę, na krótko przyłączono ją do istniejącego na
terenie miasta Uniwersytetu Powszechnego.
27 maja 1946 r. na posiedzeniu
plenarnym Miejska Rada Narodowa
wyraziła zgodę na przyjęcie szkoły i
nadała jej nazwę Prywatnej Miejskiej
Szkoły Przysposobienia Handlowego
w Kępnie. Od 1 stycznia 1950 roku
placówka ta została upaństwowiona
i przyjęła oficjalną nazwę 3-letniego
Państwowego Liceum Administracyjno–Handlowego I stopnia. 13
września 1950 roku Miejska Rada
Narodowa w Kępnie przekazała na
cele szkoły handlowej budynek przy
ulicy Staszica 8.
1 września 1951 r. szkołę zlikwidowano. W jej miejsce powstało
4-letnie Technikum Przetwórstwa

zacji edukacyjnej i organizacyjnej.
Ponownie spróbowano zmienić jej
profil. W roku szkolnym 1957/1958
otwarto 3-letnią Zasadniczą Szkołę
Gospodarstwa Domowego i Żywienia
Zbiorowego. Była to placówka
przeznaczona tylko dla dziewcząt.
Dla jej potrzeb pozyskano dwie sale
szkolne w starym budynku Szkoły
Mechanizacji Rolnictwa przy ulicy
Poniatowskiego 16.
1 września 1959 r. powołano
do życia 5-letnie Technikum Ekonomiczne o specjalności ogólnoekonomicznej. Wejście w 1977
roku Liceum Ekonomicznego w
skład Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1 w Kępnie nadzorował Edmund
Jędraszczyk.
Włączenie
Szkoły Rolniczej
do Zespołu przy Sienkiewicza
Widmo likwidacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Słupi wisiało
nad placówką już od dawna. Pierwsze informacje dotyczące wygasza-

Młodzież przed pochodem pierwszomajowym - ul. Szkolna 6
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Uczestnicy kursu księgowych (ul. Poniatowskiego 16)

znesu zostały przeniesione do ZSP nr
2 w związku z powstaniem Centrum
Kształcenia Ustawicznego.
Początki szkolnictwa rolniczego w Kępnie związane są z powstaniem 4 listopada 1910 r. Szkoły
Rolniczej męskiej, założonej przez
Niemieckie Towarzystwo Szkół Rolniczych z siedzibą w Poznaniu. Do
szkoły byli przyjmowani uczniowie
wyłącznie płci męskiej w wieku od
17 lat, rekrutujący się z gospodarstw
rolnych. Podstawą przyjęcia do
szkoły było świadectwo ukończenia
szkoły ludowej oraz zaświadczenie
potwierdzające odbycie dwuletniej
praktyki w gospodarstwie rolnym. bardzo znacznym stopniu
przyczyniła się do podniesienia kultury rolnej w rejonie kępińskim. W
latach 1915-1917 szkoła była nieczynna. Jej działalność została ponownie
wznowiona w listopadzie 1918 roku,
lecz wobec małego zainteresowania
wkrótce została zlikwidowana.
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staraniach w lipcu 1971 roku zapadła
decyzja o budowie dziesięcioklasowej
szkoły rolniczej w Słupi pod

w Kępnie. Po długich staraniach,
2 września 1968 roku, w Kępnie
zostało uruchomione Państwowe
Technikum Rolnicze o trzyletnim
okresie nauczania. Po uciążliwych

Kępnem. 15 kwietnia 1972 roku wbudowano akt erekcyjny pod główny
budynek dydaktyczny, a już w sierpniu 1973 roku szkoła była gotowa
do oddania. Uroczyste przekazanie
szkoły nastąpiło w dniu 8 września
1973 roku w ramach uroczystości obchodów 800-lecia Słupi pod Kępnem.
W tym roku przeniesiono do
Słupi Państwowe Technikum Rolnicze o trzyletnim cyklu nauczania i Zasadniczą Szkołę Rolniczą
o dwuletnim cyklu naukowym.
W maju 1980 roku przekazano do
użytkowania budynek internatu
dla 150 wychowanków z zapleczem
żywnościowym i rekreacyjnym dla
300 osób.
Szkoła w ciągu swojego istnienia
od 1973 do 2012 roku przechodziła
różne przeobrażenia, reformy i
zmiany. Z końcem roku szkolnego
2011/2012 została zlikwidowana, a na
jej miejsce przeniesiono Zespół Szkół
Specjalnych.
W taki oto sposób w naszym
mieście doszło do powstania jednej szkoły zawodowej, z której
wcześniej, w roku szkolnym
1996/1997, wyodrębniono Zespół
Szkół Zawodowych nr 2, znajdujący
się do dnia dzisiejszego przy ulicy
Przemysłowej.
Beata Wylęga-Grygierzec
Grażyna Gatner

Nowy gmach szkoły po byłym Urzędzie Skarbowym - ul. Sienkiewicza 25

Aktualności

informacje

W środę, 5 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami wojsk amerykańskich, którego tematem było omówienie ćwiczenia „Defender 20”

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i
Samorządów „FLORIANY”. Zgłoszenia można wysyłać
do 15 marca br.

Kolejna edycja
„strażackich Oscarów”

Żołnierze amerykańscy w Kępnie
„Defender-Europe 20” jest międzynarodowym ćwiczeniem organizowanym przez Dowództwo Wojsk
Lądowych USA w Europie. Łącznie
w tym, i w licznych połączonych ćwi-

w celu wsparcia NATO i reakcji na
każdą sytuację kryzysową.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wojsk amerykańskich z
zespołu oznaczonego symbolem

Kpt. M. McDonald przedstawił zakres obowiązków
z transportem wojsk w powiecie kępińskim

czeniach, udział weźmie około 37
000 żołnierzy z 18 państw. Jednym
z państw - gospodarzy jest Polska.
Ćwiczenie demonstruje zdolności
wojsk amerykańskich do szybkiego
przerzutu znaczących sił bojowych

CAT 1823: kpt. Michael McDonald,
sierż. Patrick Lee, sierż. Jon Dean
oraz ppor. Arkadiusz Kuśmierek
z Centrum Przygotowań do Misji
Zagranicznych w Kielcach. Kpt. M.
McDonald szczegółowo przedstawił

założenia do ćwiczeń oraz zadania
do wykonania przez administrację
samorządową, służby porządkowe i
ratownicze.
– Chciałbym, aby obecność wojsk
USA związana z przeprowadzeniem
ćwiczenia DEFENDER 20 w Polsce,
przełożyła się oprócz współpracy z
jednostkami polskiej armii również
na dobre relacje z mieszkańcami
powiatu kępińskiego. W związku z
tym serdecznie zapraszam przedstawicieli wojsk amerykańskich do
uczestniczenia w tegorocznych uroczystościach związanych z obchodami święta 1 i 3 maja lub przy okazji
innych uroczystości, które odbędą
się na terenie naszego powiatu w
najbliższym czasie – proponował Robert Kieruzal starosta kępiński.
W czasie organizowanych ćwiczeń wojska NATO będą przemieszczać się po drogach w naszym powiecie, głównie trasą szybkiego ruchu S8.
W organizacyjnym spotkaniu prócz
władz powiatu wzięli udział przedstawiciele gmin, służb straży i inspekcji
z terenu powiatu kępińskiego.
Oprac. m

W Kępnie zamontowano defibrylatory AED ratujące życie

Defibrylatory uratują życie

31 stycznia br. zostało zamontowanych na terenie miasta i gminy
Kępno 6 defibrylatorów AED ratujących życie. Cała inwestycja ich zakupu oraz montażu została sfinansowana przez Powiat Kępiński i wyniosła
45.303,24 zł.

Defibrylatory AED to niewielkie
urządzenia, które przywracają prawidłową pracę serca. Analiza przypadków oraz wieloletnie badania dowodzą, że obecność defibrylatora AED
w pobliżu osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia powoduje, że przeży-

Defibrylator zamontowany
na budynku starostwa

walność poszkodowanych wzrasta aż
do 70%.
Urządzenia AED są lekkie, bezpieczne zarówno dla poszkodowanego jak i dla ratownika oraz bardzo
proste w obsłudze – zostały stworzone, aby mógł je obsłużyć każdy, nawet nie posiadając wykształcenia medycznego. - AED wystarczy włączyć
i postępować zgodnie z poleceniami.
Dlatego też staramy się, aby defibrylatory były powszechnie dostępne
– zarówno w dużych miastach, jak
i na peryferiach – wyjaśnia starosta
Robert Kieruzal.
Urządzenia te zostały zamontowane w: Starostwo Powiatowe w
Kępnie, Powiatowy Urząd Pracy w
Kępnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 w Kępnie.
Oprac. m

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z
Udziałem OSP i Samorządów „FLORIANY”. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, promujące społeczną działalność strażaków-ochotników, nazywane „strażackimi Oscarami”.
Konkurs poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk
lokalnych. Głównym przesłaniem
i celem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań
strażaków-ochotników na rzecz:
szeroko pojętego bezpieczeństwa,
edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców
małych i większych miejscowości,
integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk. Celem
konkursu jest również: promowanie
dobrej współpracy samorządów z
ochotniczymi strażami pożarnymi,
realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego
bezpieczeństwa i poprawy jakości życia lokalnych środowisk, nagradzanie
najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży
pożarnych i samorządów oraz innych
lokalnych środowisk, organizacji i
instytucji, propagowanie działalności
na rzecz społeczeństwa i innowacyjnych rozwiązań w szerokim znaczeniu oraz promocja najaktywniejszych
ochotniczych straży pożarnych,
sprawnie działających samorządów i
środowisk lokalnych.

12 kategorii konkursowych (infrastruktura; bezpieczeństwo; ochrona środowiska i ekologia; estetyka
przestrzeni publicznej; edukacja;
sport, rekreacja i turystyka; kultura
i tradycja; aktywizowanie seniorów,
współpraca pokoleń i integracja społeczna; innowacje oraz integracja cyfrowa; współpraca zagraniczna; najbardziej zaangażowany społecznie
pracodawca. Powstała również kategoria specjalna: „Ratujemy i uczymy
ratować”, której patronem jest Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest
ona częścią programu edukacyjnego
o tej samej nazwie) odzwierciedla
szeroką aktywność druhen i druhów
na rzecz bezpieczeństwa, kultury,
poprawiania estetyki miejscowości,
ochrony przyrody, kultywowania
tradycji, krzewienia sportu i wielu
innych dziedzin życia lokalnych społeczności. W kategorii „Najbardziej
społecznie zaangażowany pracodawca” kandydatów – pracodawców, którzy angażują się społecznie i wspierają inicjatywy realizowane przez
strażaków – mogą zgłaszać jednostki
OSP.
Zgłoszenia można wysyłać do
15 marca br. Po tym terminie kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy
nominowane do konkursu, a następnie, podczas wielkiej gali finałowej,
9 maja br., poznamy zdobywców
prestiżowych statuetek i atrakcyjnych
nagród.
Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o
„FLORIANACH” można znaleźć na
stronie: www.floriany.pl, w zakładce
„Konkurs”.
KR

Od połowy bieżącego roku więcej pociągów będzie zatrzymywało się w Kępnie

Więcej pociągów w Kępnie
Zarząd Powiatu Kępińskiego za
pośrednictwem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie zwrócił się do PKP
Intercity SA z prośbą o przeanalizowanie możliwości dodatkowego
zatrzymania pociągu TLK „Przemyślanin” relacji Przemyśl Główny –
Świnoujście – Przemyśl Główny oraz
TLK „Podhalanin” relacji Szczecin
Główny. – Zakopane – Szczecin
Główny na stacji w Kępnie. PKP
Intercity zaopiniowało prośbę pozytywnie.

Zmiana rozkładu jazdy powyższych pociągów wprowadzająca postoje na stacji Kępno możliwa będzie
wraz z wejściem w życie korekty
rocznego rozkładu jazdy, tj. od dnia
14 czerwca 2020 r. Warto podkreślić,
że wniosek w tej sprawie to inicjatywa mieszkanki powiatu kępińskiego,
która zwróciła się do Zarządu Powiatu Kępińskiego z wnioskiem o rozpoczęcie starań o przywrócenie możliwości zatrzymywania się pociągów
na stacji Kępno.
Oprac. m

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
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wiadomości
Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wydał decyzję
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę Tłoczni Gazu Odolanów, skąd przesyłany jest gaz do gminy Kępno. To kolejna decyzja, która
umożliwi rozbudowę polskiego systemu przesyłowego w
ramach projektu Baltic Pipe

Rozbudowa tłoczni gazu

W czasie podpisania umowy na rozbudowę
tłoczni gazu w Odolanowie. Fot. WUW

W zakresie wydanej przez wojewodę wielkopolskiego decyzji inwestycja obejmuje rozbudowę Tłoczni
Gazu Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę
gazociągu DN 200 MOP 6,4 MPa,
przebudowę oraz budowę instalacji
na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacji Węzeł Przesyłu Odolanów
w gminie Odolanów w powiecie
ostrowskim. - To już kolejna decyzja,
która przybliża nas do zakończenia
jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych. Tym razem

decyzja dotyczy projektu budowlanego i pozwolenia na rozbudowę
tłoczni gazu. Rezultatem projektu
Baltic Pipe będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności przesyłu gazu ziemnego, a
w skali kraju zwiększenie zdolności
przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu zimnego - tłumaczy
wojewoda Łukasz Mikołajczyk.
Decyzja wydana została po rozpatrzeniu wniosku inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oprac m

W Mechnicach odbyło się zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej

W Olszowie zamontowane zostały dwa defibrylatory AED

Nie bój się – możesz uratować życie!

Na budynku Szkoły Podstawowej
przy ul. Granitowej oraz na budynku
Domu Strażaka przy ul. Opalowej w
Olszowie zamontowane zostały defibrylatory AED. Jest to część projektu,
na którego realizację Stowarzyszenie „Olszowa – sołectwo na czasie”
otrzymało dofinansowanie w ramach
ogólnopolskiej akcji „PZU – pomoc
to moc”. - Wybór lokalizacji defibrylatorów AED nie jest przypadkowy.
Olszowa jest przedzielona drogą
wojewódzką o dużym natężeniu ruchu, przy której znajdują się: szkoła,
sklep, kościół oraz zakłady pracy.
Natomiast Dom Strażaka to Centrum Kultury, rozrywki itp., obok
znajdują się również boisko sportowe i sklep. W przypadku zatrzymania akcji serca użycie defibrylatora
AED może pomóc uratować ludzkie
życie – podkreśla sołtys Olszowy
Grzegorz Berski.
Defibrylator AED to urządzenie,
które przywraca prawidłową pracę
serca. Jest lekki, solidny i bezpieczny, zarówno dla poszkodowanego,
jak i dla ratownika oraz bardzo proste w obsłudze, nawet dla osób bez
przeszkolenia medycznego. Urządzenie skutecznie przeprowadza przez
wszystkie etapy akcji ratowniczej
każdego, kto podejmuje się udzielenia pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. AED wystarczy
włączyć i postępować zgodnie z poleceniami – krok po kroku prowadzi osobę udzielającą pomocy przez
wszystkie czynności ratujące życie:
od momentu przyklejenia elektrod
na ciele pacjenta, przez wykonanie
szybkiej defibrylacji, aż do podjęcia

resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Polecenia wydawane są głośno,
wyraźnie, po polsku oraz zgodnie z
tempem działań osoby udzielającej
pomocy.

W przypadku niemowląt lub
dzieci należy za pomocą specjalnego klucza przełączyć urządzenie w
tryb pediatryczny z odpowiednimi
komunikatami głosowymi, ikona-

Defibrylatory AED znalazły się na budynkach Szkoły
Podstawowej i Domu Strażaka w Olszowie

Algorytm analizy „Smart” automatycznie sprawdza rytm serca i pozwala na wykonanie defibrylacji tylko
wtedy, kiedy jest ona konieczna – nawet jeśli naciśnięto przycisk defibrylacji. Zawarte w elektrodach czujniki
mierzą również opór ciała pacjenta,
dzięki czemu impuls elektryczny dostarczany z każdym wyładowaniem
ma odpowiednie natężenie.
Aby uzyskać pomoc przy resuscytacji
krążeniowo-oddechowej,
wystarczy nacisnąć przycisk informacji („i”), a urządzenie wyświetli
ikony i zacznie wydawać komunikaty głosowe dotyczące liczby, częstotliwości i głębokości uciśnięć klatki
piersiowej, a także momentu, w którym należy wykonać oddechy ratownicze.

mi oraz niższą energią defibrylacji.
Elektrody można stosować zarówno
u dorosłych, jak i dzieci, co pozwala
zaoszczędzić czas potrzebny na ich
wymianę – różni się jedynie położenie elektrod.
Defibrylator przypomina również
o konieczności wezwania pomocy
medycznej.
Pamiętajmy! Bez akcji reanimacyjnej po 4-5 minutach od zatrzymania się serca w mózgu zachodzą
nieodwracalne zmiany. Poprzez reanimację, defibrylację i sztuczne oddychanie można przedłużyć ten czas
nawet do 30 minut. Badania pokazują, że dokonanie defibrylacji w ciągu
pierwszych 3 minut od zatrzymania
krążenia jest skuteczne w 90%.
KR

Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego i ciągnika siodłowego na ul. Poznańskiej w Kępnie

Zebranie druhów w Mechnicach
W Ochotniczej Straży Pożarnej
(OSP) w Mechnicach odbyło się zebranie sprawozdawcze. Działania
jednostki podejmowane w minionym
roku przedstawił Henryk Cierlak,
prezes Zarządu OSP Mechnice. Sprawozdanie finansowe omówił skarbnik Stanisław Szmata, natomiast
działalność bojową jednostki przedstawił naczelnik Jerzy Jakubczyk.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej
udzielono absolutorium Zarządowi i
podziękowania za działalność.
W zebraniu uczestniczyli: prezes
Zarządu Oddziału Miejsko-GminneW czasie zebrania obecny był
poczet sztandarowy OSP
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go ZOSPRP w Kępnie Piotr Psikus,
Jolanta Jędrecka, przewodnicząca
Rady Powiatu, Adam Tęsiorowski –
sołtys Mikorzyna i radny Rady Miejskiej, Roman Klein, komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
w Kępnie, Aneta Szydlik, sekretarz
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, Adam Rybczyński wiceprezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Kępnie i jednocześnie
prezes OSP Domanin oraz Izabela
Kula - sołtys wsi Mechnice.
Oprac. m

Wymusił pierwszeństwo
i zderzył się z ciężarówką

W piątek, 31 stycznia br., tuż po
godzinie 10.00, na ul. Poznańskiej w
Kępnie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego
marki Scania wraz z naczepą oraz
samochodu osobowego marki Dodge.
Do zdarzenia zadysponowano
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Kępno oraz Zespół
Ratownictwa Medycznego. - Policjanci, którzy udali się na miejsce
zdarzenia, ustalili, że kierujący
samochodem osobowym marki Dodge, 57-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego, nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki Scania wraz z naczepą, którego kierowcą był 29-letni
obywatel Ukrainy – poinformował
zastępca oficera prasowego KP PSP
Kępno st. sierż. Filip Ślęk. Na potrzeby działań zablokowano jeden
pas ruchu na drodze. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
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kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanemu kierowcy samochodu osobowego, odłączeniu zasilania w uszkodzonym pojeździe
oraz sorpcji rozlanych płynów eks-

oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń ciała i nie
wymagał długotrwałej hospitaliza-

Na szczęście żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

ploatacyjnych. Przybyły na miejsce
lekarz pogotowia ratunkowego, koordynujący działania medyczne, po
przebadaniu poszkodowanego podjął decyzję o przetransportowaniu
poszkodowanego do szpitala – dodał

cji, dlatego zdarzenie sklasyfikowano jako kolizję, a sprawca – 57-letni
mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego – został ukarany mandatem karnym.
KR

Wiadomości

informacje

Kępińscy pracodawcy coraz częściej zatrudniają już nie tylko Ukraińców, ale również pracowników z dalekiej Azji (Filipiny, Nepal, Mongolia), znaczy to, że rynek pracy wchłaniający obywateli z dawnego ZSRR zaczyna się kurczyć

Kto zastąpi Ukraińców?

Niemcy systematycznie otwierają swoją granicę dla pracowników
z Ukrainy. Dlatego pracodawcy
polscy stoją przed realnym problemem związanym z ryzykiem znaczącego spadku zatrudnienia osób
za wschodniej granicy. Eksperci od
zatrudnienia szacowali, że może to
wywołać odpływ ponad pół miliona
pracowników z krajów byłego ZSRR
na Zachód Europy. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
(ZPiP), uniknięcie takiego scenariusza będzie możliwe, dzięki stworzeniu spójnej polityki migracyjnej.
ZPiP przyznaje, iż „z niepokojem
obserwuje sytuację związaną z problematyką niedostatecznej podaży
pracy w Polsce, a co za tym idzie, z
powiązanym z nią, brakiem rąk do
pracy, o którym coraz częściej głośno
w mediach ogólnopolskich.” Już od
2016 r. postulują stworzenie spójnej
polityki migracyjnej, zakładającej
maksymalnie uproszczoną procedurę
zatrudniania obywateli Ukrainy i innych narodowości, których przedstawiciele już dzisiaj w Polsce pracują i
przyczyniają się do tworzenia PKB.
Ucieczka na Zachód?
Dalszym krokiem, w kontekście
gospodarczym, związanym z uzupełnianiem niedoborów na rynku
pracy, jest stworzenie przejrzystej
ścieżki uzyskania prawa stałego pobytu, a następnie – obywatelstwa dla
imigrantów zza wschodniej granicy
Polski. Jak czytamy w memorandum
ZPiP „według szacunków Narodowej
Rady Ludnościowej, do 2050 roku
Polska powinna przyjąć 5 milionów
imigrantów zarobkowych, aby utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju
gospodarczego”. Eksperci ZPiP są
zgodni co do tego, że kontynuacja
dobrej koniunktury gospodarczej,
nie będzie możliwa dzięki krótkofalowym działaniom, polegającym na
zaspokajaniu aktualnych potrzeb i
przyciąganiu imigrantów na krótki
czas, choćby w związku z sezonowym wzrostem popytu na pracę.
Z analogiczną sytuacją mierzą
się praktycznie wszystkie państwa
członkowskie Unii Europejskiej, w
których również występują istotne
niedobory ludności w wieku produkcyjnym. Jest to bardzo duże zagrożenie nie tylko dla aktualnego tempa
rozwoju gospodarczego, które w sytuacji, w której coraz mniej osób pracuje, a coraz więcej pobiera świadczenia – musi zmaleć, ale również dla
stabilności systemu emerytalnego.
Wprowadzenie przez zachodnie państwa dla pracowników z
Ukrainy ruchu bezwizowego, obowiązującego od 11 czerwca 2017 r.,
Obywatele Ukrainy nie potrzebują
wiz, by wjechać na terytorium UE,
przy czym uprawnienie to zostało
ograniczone do 90 dni w ciągu pół
roku, a wyjazdy można odbywać w
celach biznesowych, turystycznych
i rodzinnych – spowodowało, że w
pierwszym miesiącu funkcjonowania nowych przepisów, granicę UE
przekroczyło bez wiz ponad 95 tysięcy Ukraińców.

Podwyżki receptą
na brak pracownika
A co o tym myślą zatrudnieni w
naszym regionie. - Super! Niech idą
dalej w świat... Może dzięki temu
wzrosną płace, aby zachęcić Polaka do pracy w miejsce Ukraińca
oraz nieco spadną ceny wynajmów i
sprzedaży mieszkań - stwierdza stanowczo Józef zatrudniony w dużym
zakładzie stolarskim. Podobnego
zdania jest Tadeusz prowadzący własną działalność gospodarczą - Jestem
za tym, aby ukraińscy pracownicy
wyjechali z Polski, może wtedy zacznie się doceniać swoich rodaków.
Ukraińcy nie są związani z nami,

liczby największe grupy stanowili
obywatele: Ukrainy - 214,7 tys. osób,
Białorusi - 25,6 tys., Niemiec - 21,3
tys., Rosji - 12,5 tys., Wietnamu - 12,1
tys., Indii - 9,9 tys., Włoch - 8,5 tys.,
Chin - 8,5 tys., Wielkiej Brytanii - 6,3
tys. oraz Hiszpanii - 5,9 tys.
Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w 2019 r.
największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce
dotyczył obywateli: Ukrainy (o 35,6
tys.), Białorusi (o 5,5 tys.), Gruzji (o
2,7 tys.), Indii (o 1,1 tys.) oraz Mołdawii (o 1,1 tys.).
Urząd zwrócił również uwagę
na rekordową liczbę Brytyjczyków,

W PUP Kępno przyjmowane są wnioski
na zatrudnienie cudzoziemców w powiecie

liczy się tylko kasa. Gdy zarobią
więcej, od razu wyjadą. Wiem, że
każdy z nich tylko czeka na otwarcie
granicy. Stanisław z Kępna stawia
taką diagnozę na odpływ pracowników na Zachód: - Należy zrobić coś,
aby ściągnąć rodaków do kraju.
Czemu jest tak, że np. ukraiński pracownik zarabia więcej niż polski.
Jest to sytuacja nie do wyobrażenia
w innych krajach. Podnieść wynagrodzenia, to 1mln Polaków z zagranicy wróci do kraju. Tam zarobi się
10 euro, u nas 10 zł na godzinę.
Jeden z przedsiębiorców, zatrudniający kilku Ukraińców, widzi takie
rozwiązanie: - Niech może państwo
przestanie odbierać nam tyle w podatkach, daninach i składkach, to
odczuję różnicę i będzie możliwość
podwyżek płac. Dla przykładu, gdy
płacę 3000 netto (na rękę), to mój
koszt zatrudnienia (ZUS, podatek)
wynosi ponad 5 tys zł. Niech miłościwie panujący tak zorganizują
nam możliwości zatrudnienia, a to
da pole wypłacania pensji większej
niż 3000 zł, i nikt nie będzie wyjeżdżał z Polski i robił za niewolnika u
Niemca czy Brytola.
Polski chłonny rynek pracy
Mimo to imigracja zarobkowa do
Polski z kierunku wschodniego wzrasta. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że prawie 423
tysięcy cudzoziemców posiadało na
początku tego roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce. W ciągu ubiegłego roku liczba ta wzrosła o nieco
ponad 50 tysięcy, głównie za sprawą
obywateli Ukrainy, ale także coraz
liczniej osiedlającymi się w kraju
Białorusinami oraz Gruzinami. Z tej

którzy zarejestrowali swój pobyt lub
uzyskali potwierdzenie prawa stałego pobytu. W ubiegłym roku było
to prawie 1,4 tys. osób, czyli o 120%
więcej niż w 2018 r. Miało to związek z niepewną sytuacją dotyczącą
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Niezmiennie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat).
W ubiegłym roku liczba osób z tego
typu dokumentami wzrosła z 202,7
tys. do 241,6 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego
zwiększyła się natomiast z 69,3 tys.
do 78,4 tys. osób, opisuje zjawisko
dane UdSC.
Około 57% cudzoziemców, posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce, to osoby w przedziale
wiekowym 20-39 lat, prawie 26%w
przedziale 40-59 lat, a 12% poniżej
20. roku życia. Najbardziej popularnymi regionami są województwa:
mazowieckie - 117 tys. osób, małopolskie – 45 tys. osób, dolnośląskie 34 tys. osób oraz wielkopolskie - 33,5
tys. osób.
Dane te nie uwzględniają osób
przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub
na podstawie wiz.
Zatrudnianie cudzoziemców
w kępińskim
W 2019 roku nieznacznie zmalała skala zatrudnienia cudzoziemców w powiecie kępińskim, przede
wszystkim w ramach tzw. procedury
uproszczonej. W okresie od stycznia
do grudnia 2019 r. Powiatowy Urząd
Pracy w Kępnie zarejestrował 5.215
oświadczeń o powierzeniu wykony-

wania pracy cudzoziemcowi podczas, gdy w całym 2018 roku 5.892
roku (spadek o 11,5% względem
analogicznego okresu ubiegłego
roku). Blisko 18 % oświadczeń (921)
wpisanych do rejestru zgłoszonych
zostało za pośrednictwem agencji
pracy tymczasowej.
W minionym roku anulowano
439 oświadczeń, wydano 7 odmów
wpisu oświadczeń do ewidencji, z
uwagi na zaległości w składkach
ZUS podmiotów powierzających
wykonywanie pracy cudzoziemcom,
1.707 informacji dotyczyło niepodjęcia pracy, natomiast na 2.364 cudzoziemców pracodawcy potwierdzili
zatrudnienie.
Najwięcej cudzoziemców, którym pracodawcy powierzają zatrudnienie w powiecie kępińskim, to obywatele Ukrainy, bowiem aż 92%
(4.788 osób), stanowią obywatele tego
kraju. Ponadto na oświadczeniu pracowali również obywatele Białorusi
(44 osoby), Gruzji (280 osób), Mołdawii (42 osoby), Rosji (17) i Armenii
(44 obywateli).
Dominującym rodzajem zatrudnienia była umowę o pracę, tj. blisko
88%, a niecałe 1,3% na umowę zlecenie oraz zaledwie 0,4% na umowę o
dzieło. Pracę w zdecydowanej większości podejmowali mężczyźni, blisko 68%.
Cudzoziemcy podejmowali pracę głównie w zawodach takich jak:
stolarz, pomocnik stolarza, tapicer,
szwaczka/krawcowa, robotnik budowlany, pracownik fizyczny, ubojowy, murarz, spawacz, ślusarz, pomocnik spawacza, pomocnik ślusarza,
operator CNC, robotnik gospodarczy.
Mniej ofert dla cudzoziemców
W roku 2019 do urzędu wpłynęło 6 wniosków o wydanie zezwoleń
na pracę sezonową od 1 podmiotu
powierzającego pracę. „Pośredniak”
wydał 6 zezwoleń na pracę sezonową,
na ich podstawie cudzoziemcy mogli
wykonywać pracę na stanowiskach
ogrodnik.
Poza tym pracodawcy powiatu
kępińskiego ubiegali się również o
zezwolenia na pracę cudzoziemców,
które wydaje wojewoda w ramach
tzw. procedury testu rynku pracy. W
2019 r. na wniosek podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi, PUP w Kępnie w imieniu
starosty wystawił 204 informacje o
braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, obejmujące 885 osób. Liczba ta wzrosła
o 41%, tj. o 59 informacji względem
analogicznego okresu 2018 r.
Wydane informacje dotyczyły
zatrudnienia głównie w zawodach
nierobotniczych: specjalista ds.
sprzedaży, pracownik biurowy z biegłą znajomością języka ukraińskiego
i angielskiego, handlowiec, trener,
specjalista ds. rekrutacji, kierownik
produkcji, operator maszyn do wyrobów z tworzyw sztucznych, operator
maszyn stolarskich, szlifierz, operator CNC, monter instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz w zawodach
robotniczych: operator obrabiarek
do metalu, monter konstrukcji stalowych, kierowca samochodu dostawczego, monter wyrobów tekstylnych,
sprzątaczka, pracownik restauracji,
robotnik gospodarczy, ubojowy drobiu, rozbieracz - wykrawacz, krojcza,
krawiec.
Odnotowano wzrost udziału obywateli Ukrainy w zatrudnieniu i nie-

wielki spadek liczby oświadczeń o
powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców dotyczyło głównie sektora
przetwórstwa przemysłowego w branży metalowej, meblowej, budowlanej.
Biorąc pod uwagę rynek ofert
pracy, należy podkreślić, że w 2019 r.
pracodawcy zgłosili 2.882 ofert pracy. Liczba zgłoszonych ofert pracy w
2019 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 zmalała o 11%.
Poszukiwani przez pracodawców
kandydaci do pracy z naszego terenu, często nie posiadają wymaganych
kwalifikacji dostosowanych do nowoczesnych technologii w branżach
rozwojowych. Dlatego też lokalne
firmy wspierają się zatrudnianiem
cudzoziemców.
Aby udzielanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców odbywało się
bez zbędnej zwłoki, Powiatowe Urzędy Pracy prawdopodobnie mają przejąć te zadania od Wojewody. W tym
zakresie resort pracy przygotowuje
zmiany legislacyjne.
- Od lat doświadczeni i wyspecjalizowani pracownicy PUP w Kępnie
wykonują wiele obowiązków w procesie złożonej legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na terenie
powiatu kępińskiego. Dlatego też,
w przypadku przejęcia dodatkowych
zadań, poradzilibyśmy sobie z wydawaniem zezwoleń na pracę. Musimy
być elastyczni i dostosowywać się do
aktualnie zachodzących zmian na
rynku pracy, a przede wszystkim do
oczekiwań przedsiębiorców. Proponowane rozwiązania byłyby korzystne dla pracodawców, bowiem mogliby oni szybko załatwiać formalności
dotyczące zatrudnienia obywatela
innego kraju – mówi Iwona Rataj,
dyrektor PUP w Kępnie.
Ukraińcy pojadą do Niemiec?
Pracodawcy, niestety, z niepokojem obserwują, że to Niemcy dzisiaj
przygotowują się do otwarcia swojego rynku dla pracowników spoza
Unii Europejskiej. Rząd niemiecki,
chce bowiem zwiększyć napływ wykwalifikowanej siły roboczej i dostosować go do potrzeb rynku pracy
– nadrzędnym celem jest tutaj zabezpieczenie pracowników z wykształceniem zawodowym.
Niemcy, w ramach szybkiej i
prostej procedury, mają uznawać
kwalifikacje zdobyte poza UE, a
także prowadzić szeroko zakrojone
działania promocyjne zachęcające do
podjęcia u nich pracy oraz oferować
wsparcie w nauce języka niemieckiego. Realizacja przez Niemców
zaprezentowanego planu będzie miała określony wpływ na polską gospodarkę. Można bowiem założyć, a
istnieją już badania na ten temat, że
duża część pracowników z Ukrainy
przebywających w Polsce, zdecyduje
się przemieścić na Zachód. Oznacza
to odpływ dużej siły roboczej do Niemiec, co spowoduje duże trudności
dla przedsiębiorców, ale również kłopoty makroekonomiczne.
Według szacunków ZPiP, w
umiarkowanym wariancie zakładającym odpływ z rynku pracy 500
tysięcy imigrantów z Ukrainy, potencjalny uszczerbek PKB wyniesie
1,6 proc., co stanowi 1/3 dynamiki
wzrostu PKB w roku 2017. W kontekście zbliżającego się nieuchronnie
spowolnienia gospodarczego, strata
ta byłaby jeszcze bardziej dotkliwa.
m
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Straż pożarna

policja
Kolizja w Mikorzynie

Wjechali na posesję,
uszkadzając ogrodzenie
Kierowca nie posiał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Została od niego
pobrana próbka krwi do badania na zawartość alkoholu. Fot. KP PSP Kępno

We wtorek, 11 lutego br., około
godziny 10.00, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o kolizji
w Mikorzynie.
Samochód osobowy marki Skoda, którym jechało dwóch mężczyzn,
wjechał na posesję, uszkadzając
jej opłotowanie. Pojazd prowadził
23-letni mieszkaniec Mikorzyna, a
pasażerem był 57-letni ojciec kierowcy. - W wyniku tego zdarzenia
dwie osoby zostały poszkodowane.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej (2 z Jednostki

Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
oraz OSP Mikorzyn i OSP Myjomice-Ostrówiec), policja oraz Zespół
Ratownictwa Medycznego, który
zdecydował o zabraniu uczestników
zdarzenia do szpitala – poinformował kpt. Mateusz Grzesiak z KP PSP
Kępno.
Wiadomo, że kierowca nie posiał
uprawnień do prowadzenia pojazdów.
Została od niego pobrana próbka
krwi do badania na zawartość alkoholu. Nie ma jednak wątpliwości, że
obaj mężczyźni byli nietrzeźwi, ponieważ po „zaparkowaniu”… zasnęli.
Oprac. KR

Niebezpieczne zdarzenie na ul. Obrońców Pokoju w Kępnie

Pieszy potrącony przez ciężarówkę.
Wtargnął na jezdnię
3 lutego br., tuż przed godziną
12.29, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu pieszego przez samochód ciężarowy na
ul. Obrońców Pokoju w Kępnie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Kępno. Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono,
że przed ciągnikiem siodłowym leży
osoba poszkodowana, która została
wcześniej wyciągnięta spod pojazdu
przez kierowcę i osoby postronne.
Był to 47-letni mieszkaniec Stradomii Wierzchniej, który wtargnął na
jezdnię i został potrącony przez ciężarówkę. Po przebadaniu okazało się,
że sprawca, który ucierpiał w tej kolizji, był nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko 1,5 promila alkoholu. - Na
potrzeby działań na drodze wprowa-

dzono ruch wahadłowy. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy

transportowaniu poszkodowanego
do szpitala – mówi oficer prasowy
KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.

Poszkodowany, 47-letni mieszkaniec Stradomii Wierzchniej, został wyciągnięty
spod pojazdu przez kierowcę i osoby postronne. Fot. KP PSP Kępno

osobie poszkodowanej oraz kierowaniu ruchem na trasie. Przybyły na
miejsce zdarzenia lekarz pogotowia
ratunkowego podjął decyzję o prze-

Dokładne okoliczności zdarzenia
bada Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie.
Oprac. KR

W nocy z 9 na 10 lutego br. orkan Sabina, który demolował Wyspy Brytyjskie i kraje zachodniej Europy, dotarł do Polski, miejscami powodując znaczne szkody. Najsilniejszy
wiatr można było odczuć w górach. Na szczęście w powiecie kępińskim obyło się bez
większych strat

Polska zmagała się orkanem Sabina.
Obywatelskie zatrzymanie
Strażacy mieli ręce pełne roboty

Kierujący został zatrzymany w policyjnym areszcie

w Domaninie

9 lutego br., około godziny 21.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został poinformowany o
obywatelskim zatrzymaniu nietrzeźwego kierującego w miejscowości
Domanin. - Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce, ustalili, że
39-letni obywatel Ukrainy, przebywający czasowo na terenie powiatu
kępińskiego, kierował samochodem
osobowym marki Opel, znajdując się

pod wpływem alkoholu. Wskazywało
na to jego zachowanie. Kierujący nie
chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu, w związku z powyższym została od niego pobrana krew
do badań – poinformował zastępca
oficera prasowego KPP Kępno st.
sierż. Filip Ślęk. Mężczyzna został
zatrzymany w policyjnym areszcie.
Sprawę prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował pojazdem,
znajdując się w stanie nietrzeźwości

Z 1,8 promila za kierownicą
8 lutego br., około godziny 20.00,
funkcjonariusze Posterunku Policji
w Trzcinicy z siedzibą w Laskach
zatrzymali do kontroli pojazd marki
Renault, którego kierowcą był 56-letni mieszkaniec gminy Namysłów. Jak
się okazało, kierował on pojazdem,

znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 1,8 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mężczyznę czekają teraz wysokie
kary finansowe oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
Oprac. KR

Głęboki i bardzo gwałtowny
ośrodek niżowy znad Atlantyku, w
Wielkiej Brytanii nazywany Ciarą,
a przez Niemców – orkanem Sabine,
który największe żniwa zebrał w zachodniej części Europy, dotarł również do Polski. Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw.
Ogromna różnica ciśnienia powodowała, że w Polsce wiał huraganowy
wiatr, w niektórych miejscach osiągający w porywach prędkość ponad
100 km/h, a w rejonach górskich –
niemal 200 km/h. Występowały również opady gradu, deszczu i śniegu
oraz lokalne burze.
W niedzielę i poniedziałek
strażacy w całej Polsce – zarówno
funkcjonariusze Państwowej Straży
Pożarnej, jak też druhowie Ochotni-

Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie przed
Sądem Rejonowym w Kępnie

Kierował, mimo sądowego zakazu
9 lutego br., około godziny 11.00,
funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli drogowej w Mariance Siemieńskiej pojazd marki Volkswagen,
którym kierował 64-letni mieszka-
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niec gminy Łęka Opatowska. Jak się
okazało, mężczyzna posiada sądowy
zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie przed Sądem Rejonowym w Kępnie.
Oprac. KR
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czych Straży Pożarnych – odnotowali dowanych to 3 ofiary śmiertelne i 12
w sumie 4.839 zdarzeń związanych rannych.
Na szczęście w Wielkopolsce silz silnym wiatrem. Do 4.240 z nich
doszło w poniedziałek – tego dnia ny wiatr nie wyrządził poważnych
strażacy najczęściej interweniowa- szkód. Wprawdzie straż pożarna odli w województwach:
podkarpackim (907),
dolnośląskim (699) i
małopolskim
(550).
W poniedziałek wiatr
uszkodził 871 budynków, w tym 607 budynków mieszkalnych,
a prądu pozbawionych
zostało 6.645 odbiorców
Przy usuwaniu
skutków huraganowych
wiatrów w całym kraju
Na terenie powiatu kępińskiego odnotowano
pracowało w sumie pra15 zdarzeń dotyczących usuwania skutków
wie 4 tysiące strażaków.
silnego wiatru. Fot. KP PSP Kępno
Łączny bilans poszko-

Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu nadłamanych konarów
drzew i zabezpieczaniu uszkodzonych elementów budynków. Fot. KP PSP Kępno

notowała kilkadziesiąt interwencji,
obyło się jednak bez osób poszkodowanych oraz większych strat. Akcje
miały przede wszystkim związek z
połamanymi gałęziami, przewróconymi drzewami, zerwanymi dachami
i uszkodzonymi liniami energetycznymi.
Na terenie powiatu kępińskiego
odnotowano 15 zdarzeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru, wywołanego przez niż Sabina.
- Działania strażaków w głównej
mierze polegały na usuwaniu nadłamanych konarów drzew i gałęzi
oraz zabezpieczaniu uszkodzonych
elementów budynków – podkreślił
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.		
KR

Informacje

ogłoszenia

Promocja „Albumu Filatelistyki Ziemi Kępiń17 stycznia br., podczas uroczystego, noworocznego spotkania członków kępińskiego Koła filateliskiej”

stów i ich przyjaciół, odbyła się promocja „Albumu
Filatelistyki Ziemi Kępińskiej”, wydanego w grudniu
2019 r. przez Polski Związek Filatelistów – Koło Kępno, na czele z prezesem Edwardem Stankowiakiem.
W albumie ukazane są wszystkie wydane przez
Koło lub inne podmioty walory filatelistyczne w
postaci kartek, kopert, znaczków, stempli, medali i
innych wydań, które upamiętniają Ziemię Kępińską
i promują filatelistykę. - Album, który ma 224 strony, jest odzwierciedleniem historii Kępna. Oglądając go, można przypomnieć sobie różne zdarzenia,
które miały miejsce na terenie naszego miasta i powiatu. Jest to książka przeznaczona dla osób interesujących się filatelistyką i zbierających pamiątki
z Kępna. Może to być też bardzo dobry prezent, jak
również zachęta do zainteresowania się filatelistyką, ponieważ ładne, kolorowe zdjęcia kartek czy
znaczków mogą być bodźcem, który pozwoli zainteresować się tym tematem – podkreśla E. Stankowiak.
Album można nabyć w atrakcyjnej cenie w księgarni „Wolumen” na kępińskim Rynku.
KR

Filatelistyczna historia
o Ziemi Kępińskiej

E. Stankowiak z duma prezentuje publikacje
o kępińskich walorach filatelistycznych

- OGŁOSZENIE -

Wójt Gminy Bralin zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65)
podaje do publicznej wiadomości,
iż został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Bralin ul. Rynek 3,
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bralin
przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 13 lutego 2020 r.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono
na stronie internetowej www.bip.bralin.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Bralinie pokój 15,
nr telefonu 62 / 78 11 230 w godz. pn.-pt. 7:30 -15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś

WÓJT GMINY BRALIN
ogłasza
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w miejscowości Nowa Wieś Książęca, gmina Bralin

WÓJT GMINY BRALIN

I. ZAKRES PRZETARGU:
Nieruchomość I

Nieruchomość II

Nieruchomość III

Nieruchomość IV

Nr ewid.

299/3

299/4

299/8

299/9

Pow. (ha)

0,1099

0,1099

0,1126

0,1116

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

Położenie

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Cena wywoławcza netto

35.000,00 zł

35.000,00 zł

36.000,00 zł

36.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

Wysokość wadium
Opis nieruchomości

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

Przeznaczenie

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

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3,
63-640 Bralin w następujących godzinach:
– godz. 10:00 nieruchomość I – dz. nr 299/3,
– godz. 10:30 nieruchomość II – dz. nr 299/4,
– godz. 11:00 nieruchomość III – dz. nr 299/8,
– godz. 11:30 nieruchomość IV – dz. nr 299/9,
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu i regulaminie
o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Nowa Wieś Książęca, Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin - pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230
w godz. pn. – pt. 7:30 -15:30
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś

ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w miejscowości Bralin przy ul. Wrocławskiej 50
na prowadzenie działalności usługowo - handlowej
I. ZAKRES PRZETARGU:
Przetarg dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni 22,56 m2 umiejscowionego w budynku gminnym przy ul. Wrocławskiej 50 w Bralinie.
Kwota wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 293,28 zł netto.
II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 1
(parter) Urzędu Gminy Bralin.
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału
w przetargu podano w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin.
b) Strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bralin.bip.net.pl
zakładka przetargi.
c) Tablice ogłoszeń w sołectwach.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin
pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230 od pn.-pt. w godz. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Syngeos, dotyczące poziomu pyłów PM 2.5 i PM 10 w Kępnie (ul. H. Sienkiewicza 21), Baranowie (ul. Ogrodowa 2)
i Perzowie, w najgorszym momencie dnia, kiedy poziom zanieczyszczeń jest najwyższy. W Polsce dobowa norma stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje
przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02

59 (235%)
33 (131%)
29 (115%)
43 (173%)
36 (143%)
9 (36%)
13 (52%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
98 (196%)
54 (108%)
48 (96%)
72 (144%)
59 (118%)
15 (30%)
22 (44%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA
Bywało lepiej
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Bardzo dobra
Dobra

Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02

89 (357%)
33 (131%)
34 (136%)
53 (213%)
67 (269%)
15 (61%)
11 (46%)

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

149 (298%)
55 (110%)
57 (114%)
89 (178%)
112 (224%)
25 (50%)
18 (36%)

Zła
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Bywało lepiej
Dobra
Bardzo dobra

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02

79 (317%)
36 (145%)
29 (115%)
48 (191%)
35 (140%)
10 (41%)
11 (46%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

132 (264%)
60 (120%)
48 (96%)
79 (158%)
59 (118%)
18 (36%)
20 (40%)

Bywało lepiej
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Bardzo dobra
Bardzo dobra

Oznaczenie kolorów:
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej
Zła
Zagrożenie dla zdrowia

Raport będziemy publikować co tydzień.

Tygodnik Kępiński 13 lutego 2020

9

Ogłoszenia

informacje
11 lutego br. z przewodnicząca Rady Powiatu Jolantą Jendrecką spotkał się prof. zw. dr
hab. Józef Fiszer

Spotkanie absolwentów z absolwentką

W ramach obchodów 100-lecia
działalności kępińskiego Liceum
Ogólnokształcącego
przewodnicząca Rady Powiatu spotkała się z
prof. Józefem Fiszerem, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN i Rady Naukowej
ISP PAN. Spotkanie to wpisuje się w
cykl spotkań absolwentów z władzami starostwa oraz licealistami. Wcześniej J. Fiszer rozmawiał z nauczycielami i młodzieżą licealną. Głównym
inicjatorem wizyty profesora jest
Józef Frąckowiak, który tego dnia
wieczorem zorganizował spotkanie
w klubie „Gramophone” z absolwentami liceum.		
m

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Zmyślona Słupska,
w obrębie geodezyjnym Raków, w obrębie geodezyjnym Opatów
w sąsiedztwie ulicy Poznańskiej w gminie Łęka Opatowska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kępińscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie
zabudowanym o 50 km/h

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945, z
późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LV/259/2018 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 sierpnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Zmyślona
Słupska, w obrębie geodezyjnym Raków, w obrębie geodezyjnym Opatów
w sąsiedztwie ulicy Poznańskiej w gminie Łęka Opatowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4,
63-645 Łęka Opatowska.

Dwóch kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Łęce Opatowskiej o godz. 14:00.

Policjanci grupy „SPEED” z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali na terenie powiatu kępińskiego dwóch kierowców,
którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym
o 50 kilometrów na godzinę.
Do pierwszego zatrzymania doszło 8 lutego br.
w Świbie, gdzie kierujący samochodem osobowym
marki Skoda jechał z prędkością 109 km/h w terenie
zabudowanym.
W tym samym dniu, również w Świbie, kierująca
samochodem osobowym marki Seat przekroczyła dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 54 km/h.
- W obu przypadkach kierowcy stracili uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące oraz zostali ukarani mandatami karnymi – podkreśla zastępca oficera prasowego KPP Kępno st. sierż. Filip Ślęk.
Oprac. KR

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu,
może wnieść uwagi.

W gabinecie przewodniczącej Rady Powiatu Jolanty Jedreckiej.
Od lewej: J. Frąckowiak i J. Fiszer

INWESTOR

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Łęka Opatowska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2020 r. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kierujący skodą jechał z prędkością 109 km/h w terenie
zabudowanym, a kierująca seatem - 104 km/h. Fot. KPP Kępno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam, że w
tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (projekt planu miejscowego, prognoza
oddziaływania na środowisko, stanowiska organów). Zainteresowani mogą
się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Łęce
Opatowskiej, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionego projektu
planu miejscowego i prognozy w terminie do dnia 30 marca 2020 r.
Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, albo w formie elektronicznej na adres: sekretariat@leka-opatowska.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łęka
Opatowska.

ZAPRASZAMY

mieszkańców Gminy Baranów oraz Łęka Opatowska

24 luty /poniedziałek/ o godz. 16:00

do Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 2
na

Spotkanie Informacyjne
z przedstawicielami GDDKiA o/Opole
oraz Biura Projektowego TRAKT
celem

przedstawienia rozwiązań projektowych dla planowanego
odcinka drogi ekspresowej S11 w wariancie W2B,
w tym zaproponowane skomunikowanie działek
przyległych za pośrednictwem dróg dojazdowych.
Strona internetowa projektu: http://trakt.eu/s11-kepno-a1/
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W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy
Łęka Opatowska, z siedzibą przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska.
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@leka-opatowska.pl. Celem
przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych
z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje
dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami mogą być podmioty uprawnione
do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo
do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia
Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie
będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest
niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.
Wójt Gminy Łęka Opatowska
/-/ Adam Kopis

Informacje

region

Pożar samochodu znajdującego się budynku warsztatu
w Olszowie

W garażu
zapalił się samochód

Wybrano nowy Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Krążkowach, dziękując poprzedniemu za wieloletnią pracę

W wyniku zdarzenia poparzeń doznał
właściciel budynku. Fot. KP PSP Kępno

Nowy Zarząd rusza do pracy
4 lutego br., o godzinie 12.21,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze warsztatu samochodowego w Olszowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Olszowa i OSP Świba.
Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono rozwinięty
pożar samochodu znajdującego się
budynku warsztatu. W wyniku zdarzenia poparzeń doznał właściciel

budynku. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na pożar,
co doprowadziło do jego ugaszenia.
Przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego, po przebadaniu
poszkodowanego, podjął decyzję o
przetransportowaniu go do szpitala
– relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Sąd Rejonowy w Kępnie wydał wyrok, uznając: 46-letniego
Leszka G. – inwestora, 61-letniego Krzysztofa D. – kierownika budowy i 41-letniego Macieja M. – geodetę winnych
wszystkich zarzucanych im czynów, których było aż 54

Wyroki skazujące dla przedsiębiorcy,
kierownika budowy oraz geodety
Akt oskarżenia trafił do sądu
blisko 3 lata temu. Sprawa dotyczy
inwestycji, która powstała w Świbie.
Sąd podzielił ustalenia poczynione
w postępowaniu przygotowawczym
przez prokuratora i przyjął, że inwestor w okresie pomiędzy marcem
2014 r. a majem 2015 r. wystąpił o
zgodę na budowę 6 osobnych budynków
gospodarczo-magazynowych
oraz 5 wiat gospodarczych na cele
rolnicze, podczas gdy faktyczne zamierzenie inwestycyjne obejmowało
wybudowanie 2 hal z przeznaczeniem na hodowlę drobiu. - W związku z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla powiatu kępińskiego, inwestycja
w tej formie była niedopuszczalna.
Dlatego zamiast 2 oddzielnych, wielkopowierzchniowych hal, inwestor
wystąpił o udzielenie pozwolenia na
budowę mniejszych, ustawionych
szeregowo 6 budynków gospodarczo-magazynowych oraz tak samo
ustawionych w szeregu 5 wiat rolniczych. Sąd podzielił ustalenia prokuratora, iż inwestor miał nakłonić
kierownika budowy do sporządzenia
dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń na budowę oraz
uprawnionego geodetę, w odniesieniu do inwestycji, których nie miał
zamiaru realizować, co miało służyć
ich częściowej legalizacji, w ramach
której przedłożona została stwierdzająca nieprawdę dokumentacja

W sali Domu Ludowego w Krążkowach odbyło
się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, podczas
którego dziękowano ustępującemu Zarządowi Koła
za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Podziękowania, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz
upominki złożono na ręce: Heleny Lebek, Marii Jędras, Marii Janus oraz Doroty Olejniczak.
Nowy Zarząd KGW Krążkowy w składzie: Magdalena Magot, Natalia Kłobus, Ewelina Walczak,
Iwona Karbowiak i Kamila Nawrocka przedstawił
ramowy plan działań na 2020 rok. Omówiono także
realizację dotychczas rozpoczętych projektów oraz
nowe inicjatywy, mające przysłużyć się rozwojowi
wsi Krążkowy.
Oprac. KR

geodezyjna, dotycząca wytyczenia działek zgodnie ze zgłoszonym
projektem budowanym – wyjaśnił
prokurator Maciej Meler, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w
Ostrowie Wielkopolskim.
Nieprawomocnym wyrokiem inwestor – 46-letni Leszek G. oraz kierownik budowy – 61-letni Krzysztof
D. zostali uznani za winnych i wymierzono im karę po 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3
lat tytułem próby. Względem 61-latka
orzeczono 2-letni zakaz prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie projektowania budynków i pełnienia funkcji kierownika budowy.
41-letniego geodetę Macieja M. sąd
skazał na karę 1 roku pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat tytułem
próby oraz 150 stawek grzywny,
ustalając wysokość jednej z nich
na kwotę 30 zł. Orzeczono wobec
niego zakaz wykonywania zawodu
geodety na okres 2 lat.
Względem 41-letniego geodety
oraz 61-letniego kierownika budowy
orzeczono przepadek korzyści uzyskanej w wyniku przestępstwa, mężczyźni będą musieli również pokryć
koszty procesu.
Orzeczenie jest nieprawomocne przysługuje od niego apelacja do
Sądu Okręgowego w Kaliszu.
Oprac. KR

GONIEC PERZOWSKI
luty 2020, nr 6 (911)
Podczas tegorocznych ferii zimowych w gminie Perzów trwały prace remontowo- modernizacyjne w Szkole i Gminnym Ośrodku Kultury

Modernizacja infrastruktury
oświatowo-kulturalnej w Perzowie

W Zespole Szkół w Perzowie
odnowiony został hol górny i dolny
oraz szkolne korytarze. Na ścianach
pojawiły się kolorowe prace plastyczne przedstawiające zasady ortograficzne, daty historyczne, tabliczkę
mnożenia. Ciemne niegdyś korytarze
rozświetlają mapy obrazujące podział
terytorialny Polski i świata. Wymienione zostały też lampy, odnowione
drzwi, wymieniono klamki. Szkoła
zyskała całkiem nowe piękne oblicze,
przyjazne małemu i dużemu sztubakowi. -Można powiedzieć, że w takiej
szkole aż chce się uczyć – powiedziała wójt gminy Perzów Danuta Froń. Warto dodać, że prace plastyczne na
ścianach wyszły spod pędzla mamy
jednego z uczniów szkoły i stanowią
... i design w szkole i GOK

Nowe meble...

one niezwykłą wartość artystyczną.
Mamy nadzieję, że uczniowie wrócili
po feriach do swojej szkoły z jeszcze
większym entuzjazmem, by w tak
pięknej szkole nie tylko się lepiej
uczyć, ale też przebywać i rozwijać
swoje pasje – dodała wójt.
W gminie Perzów dokonały się
zmiany również w Gminnym Ośrodku Kultury. Obok pięknej sali widowiskowej pojawiły się nowe pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem na
działalność administracyjno-statutową. Zakupiono nowe wyposażenie:
szafy, biurka, stół, krzesła. Pomalowane zostały ściany i wymienione
drzwi. 		
Oprac. m
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gmina
wieści znad pomianki
luty 2020, nr 7 (960)

Stary i nowy fundusz sołecki
Fundusz sołecki na 2020 rok
Rada Gminy Łęka Opatowska
zabezpieczyła w budżecie gminy na
2020 r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 416 322,96 zł.
Mieszkańcy poszczególnych sołectw
gminy sami decydują o przeznaczeniu pieniędzy w ramach tak zwanego
funduszu sołeckiego. To pieniądze,
które przekazywane są na realizację lokalnych potrzeb, ważnych dla
mieszkańców poszczególnych miejscowości. - Dzięki wspólnym wysiłkom lokalnych społeczności i władz
samorządowych fundusz sołecki
wpływa na poprawę naszego najbliższego otoczenia. Liczymy, że będzie
tak dalej w kolejnych latach - podkreślił wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis.
Sołectwo Opatów: 58 480,54 zł,
które wykorzysta na: wykonanie projektów na budowę dróg na ulicach
Pogodnej, Spacerowej, Słowackiego i
Reja, dofinansowanie zakupów strojów ludowych dla zespołu ludowego,
doposażenie jednostki OSP, projekt
na zagospodarowanie terenu wokół
biblioteki.
Sołectwo Siemianice: 54 036,02
zł - doposażenie OSP, zakup kamienia i usługa równiarki, zakup kosiarki
samojezdnej, doposażenie KGW.
Sołectwo Biadaszki: 31 287,09 zł
- zakup i wymiana kotła CO w Sali
OSP wraz z modernizacją kotłowni,
zakup kamienia i utwardzenie drogi

gminnej, zakup doposażenia zaplecza kuchennego Sali OSP, zakup
podkaszarki dla OSP, zakup strojów
sportowych dla młodzieży z OSP.
Sołectwo Trzebień: 34 152,63 zł modernizacja Sali OSP .
Sołectwo Łęka Opatowska:
58 480,54 zł - remont Sali w Domu
Strażaka-Rolnika.
Sołectwo Zmyślona Słupska:
19 240,10 zł - modernizacja Sali wiejskiej oraz terenu wokół, w tym: ocieplenie, założenie kostki brukowej,
zakup pomieszczenia gospodarczego
przy sali wiejskiej.
Sołectwo Lipie: 22 748,93 zł częściowe wykonanie chodnika przy
drodze gminnej wraz z remontem
przepustu drogowego.
Sołectwo Marianka Siemieńska:
18 304,41 zł - zakup kamienia i utwardzenie drogi gminnej, wykaszanie
rowów i zakup paliwa, odnowienie
tablicy informacyjno-ogłoszeniowej,
wykonanie dokumentacji budowy
chodnika oraz zakup materiałów.
Sołectwo Raków: 39 240,44 zł modernizacja Sali OSP, w tym: założenie klimatyzacji i doposażenie zaplecza kuchennego, zakup kamienia
wraz z utwardzeniem i wyrównaniem
dróg równiarką, organizacja otwartych imprez integracyjno-plenerowych „ Majówka” i „ Dzień Dziecka”.
Sołectwo Kuźnica Słupska:
21 286,92 zł - zakup namiotu wraz
z ławkami i stołami, organizacja im-

prezy kulturalno-sportowej „ Dzień
Dziecka”, zakup wykaszarki do trawy, zakup kamienia wraz z utwardzeniem dróg.
Sołectwo Piaski: 37 486,02 zł organizacja imprezy plenerowo-integracyjnej „Dzień Dziecka”, remont
oraz doposażenie pomieszczenia w
budynku OSP.
Sołectwo Szalonka: 21 579,32 zł budowa placu zabaw, remont i modernizacja Sali OSP wraz z zapleczem
kuchennym.
FUNDUSZ SOŁECKI 2019
W 2019 roku Gmina Łęka Opatowska w ramach środków wyodrębnionych na fundusz sołecki przeznaczyła kwotę 384.705,79 zł.
Podobnie jak we wcześniejszych
latach, dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób zostało realizowanych wiele zadań i przedsięwzięć,
które przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców. - Przez
cały miniony rok sukcesywnie realizowane były przedsięwzięcia, o które wnioskowały sołectwa w ramach
funduszu sołeckiego - powiedział
wójt A. Kopis.
Sołectwo Opatów - 54.138,16 zł
-wykonano projekt na budowę drogi
przy ulicy Parkowej, sporządzono
zmianę projektu sali wiejskiej wraz
z remizą OSP, zakupiono sprzęt AGD
dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono kosiarkę do trawy (boisko
LZS Płomień Opatów), zakupiono

„Zawisza” ładuje akumulatory. Piłkarze harują, a działacze szykują ..niespodzianki. Już
można obstawiać, która z gwiazd polskiej piłki uświetni swoją obecnością inaugurację
nowego stadionu i z którą drużyną ekstraklasy zmierzy się wówczas „Zawisza”.

Małe San Siro już tęskni

Piłkarska wiosna zacznie się dla desligi i reprezentacji Polski. A ilu w
„Zawiszy” w ostatni weekend mar- nią wierzyło?
ca. Cel na wiosnę jest jasny: awans!
Wbrew pozorom „Zawisza” nie
Wszyscy o tym dobrze wiedzą, i zapadł w sen zimowy. Zespół zaczął
wszyscy ciężko pracują. Piłkarze – przygotowania do nowego sezonu
nad sportową formą, by
udowodnić na boisku, że
zasługują na grę w „okręgówce”. Natomiast działacze i sponsorzy zamierzają zadbać również o
..niespodziewane atrakcje
dla …kibiców. Stadion wybudowano w ekspresowym
tempie, więc aż kusi, by
otworzyć go z pompą. I tak
pewnie będzie, bo wróble
ćwierkają, iż do Łęki przyjedzie zespół z ekstraklasy.
Kiedy? Ba, to ma być przecież niespodzianka, więc
wszystko we właściwym
czasie – słyszymy dyplomatyczną odpowiedź. – I
zaprosimy również gwiazZapowiada się więc…
dę polskiej piłki – nasz powrót Bobra (w środku)
anonimowy
informator
mruga porozumiewawczo.
Cóż, warto cierpliwie poczekać. Nie- już 24 stycznia. We wtorki piłkarze
dowiarkom przypomnijmy niegdy- trenują w hali sportowej w Łęce Opasiejszą wizytę w Łęce gwiazdy Bun- towskiej, w środę - trening wytrzy-
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małościowy na dworze, a w piątki siłownia. Do tego dochodzą sparingi.
Trener Łukasz Domino: Dla nas jesień nie była łatwa, za dużo kontuzji
i nieobecności na meczach. Uważam, że jeśli przepracujemy
dobrze okres przygotowawczy,
to wiosną zaprezentujemy się o
wiele lepiej i mam nadzieję że
pójdzie to w parze z wynikami
z jesieni. Zmierzyliśmy się już z
„Prosną” Wieruszów (1:1) oraz
z kępińską „Polonią” (0:1). W
planach mamy testmecze ze
Zdzieszowicami,
Osiekiem,
Wołczynem, Bogacicami, juniorami Kluczborka i znowu z
Wieruszowem. 3 marca zmierzymy się z „Orłem” Mroczeń.
Z pewnością zespół wymaga wzmocnień. Jeszcze raz
posłuchajmy trenera Ł. Domino: – Rozglądamy się, szukając
przede wszystkim napastnika.
Może z Wołczyna, może z innego klubu z Opolszczyzny? O
tym zadecyduje zarząd. A na
pewno chęć powrotu do zespołu zgłosili Daniel Polte z Grębanina
i Krystian Łużniak z Siemianic.
(ems)
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kamień wraz z utwardzeniem dróg
gminnych, zakupiono wyposażenie
i umundurowanie dla jednostki OSP.
Sołectwo Siemianice - 50.565,05
zł - wybudowano otwartą strefę aktywności (plac zabaw i siłownię zewnętrzną).
Sołectwo Biadaszki - 29.072,19
zł- zmodernizowano salę oraz teren
wokół sali OSP, w tym: remont podłogi oraz wymianę opłotowania.
Sołectwo Trzebień - 31 562,55 zł wykonano ogrodzenia przy sali OSP,
zakupiono kamień wraz z utwardzeniem dróg gminnych, zakupiono siatki do bramek oraz stroje sportowe,
doposażono placu zabaw dla dzieci
oraz zaplecze kuchenne w sali OSP.
Sołectwo Łęka Opatowska - 54
138,16 zł - zamontowano trybuny
przy boisku sportowym, zakupiono
wyposażenie do zaplecza kuchennego przy sali OSP, zakupiono kamień
wraz z utwardzeniem dróg gminnych.
Sołectwo Zmyślona Słupska 17 703,18 zł - zmodernizowano salę
wiejską, w tym: remont sufitu, malowanie i ocieplenie, zakupiono kamień
na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
Sołectwo Lipie - 20 897,33 zł
- wykonano projekt wraz z częściowym wykonaniem chodnika przy
drodze gminnej, wybudowano placu

zabaw w Lipiu - centrum aktywności
w centrum miejscowości.
Sołectwo Marianka Siemieńska 16 782,83 zł - wykonano czyszczenie
rowów melioracyjnych przy drodze
gminnej.
Sołectwo Raków - 36 218,43 zł
- wykonano remont sufitu oraz doposażono salę OSP, dofinansowano
budowę drogi gminnej, wyrównano i
utwardzono drogi dojazdowe do pól,
wyremontowano korytarz oraz pomieszczenia gospodarcze w budynku
komunalnym.
Sołectwo Kuźnica Słupska 19
598,02 zł - zakupiono siatki do bramek, doposażono zaplecze kuchenne
w sali wiejskiej, zakupiono kamień
wraz z utwardzeniem dróg gminnych, zorganizowano imprezę integracyjną „Mikołajki”.
Sołectwo Piaski – 34 323,60 zł
- zakupiono tablicę informacyjno-ogłoszeniową, doposażono oddział
przedszkolny, doposażono zaplecze
kuchenne w sali OSP, zakupiono
wyposażenie do samochodu strażackiego, zmodernizowano boisko sportowe, zorganizowano imprezę plenerowo-integracyjną „Dzień Dziecka”.
Sołectwo Szalonka - 19 706,29
zł - wyremontowano salę OSP, w
tym: wymieniono podłogę i stolarkę
okienną.
Oprac. m

W Łęce Opatowskiej powstał Punkt Konsultacyjny do
spraw Uzależnień. Pomoc tutaj znajdzie każdy, kto jest
zniewolony przez nałóg

Punkt Konsultacyjny
do spraw Uzależnień
O celowości powstania Punktu
mówi pełnomocnik do spraw gminnej profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
- Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom, które zgłaszają mieszkańcy, ułatwić im dostęp do korzystania
z różnych form terapii, z których
dotychczas korzystali bądź to w Wieruszowie, bądź w Kępnie. Było to

trudne. Obecnie Punkt jest tutaj na
miejscu, blisko domu. Zapraszamy
serdecznie - powiedziała Danuta
Gąszczak.
Konsultacje odbywać się będą w
każdy czwartek w godz. od 17.00 do
19.00 w Rządcówce przy ul. Szkolnej 4. Są one finansowane przez
Gminę Łęka Opatowska, w związku
z czym są bezpłatne.
Oprac. m

Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Łęka Opatowska
poszukiwanego listem gończym

Poszukiwany – zatrzymany
22 stycznia br. funkcjonariusze Posterunku Policji w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
zatrzymali 31-letniego mężczyznę,
mieszkańca gminy Łęka Opatowska,
który poszukiwany był listem goń-

czym przez Prokuraturę Rejonową w
Tarnowskich Górach. Mężczyzna został zatrzymany i przetransportowany do Aresztu Śledczego w Ostrowie
Wielkopolskim.
Oprac. KR

Region

gmina
Gmina Rychtal otrzymała dofinansowanie z programu
„MALUCH+” w kwocie ponad 500 tysięcy złotych na utworzenie żłobka

echo rychtala
luty 2020, nr 7 (921)
Zajęcia rekreacyjno-sportowe w rychtalskiej hali sportowej

Ferie na sportowo
W Rychtalu powstanie
pierwszy żłobek

Tegoroczne ferie już za nami. To
był dobry czas na wypoczynek nie tylko dla dzieci, ale także czas na wspólne
spotkania i wyjazdy w gronie rodzinnym. Uczniowie szkół podstawowych
gminy Rychtal wraz z rodzicami, już
w tygodniu poprzedzającym zimowe
wakacje, dowiedzieli się, jakie zajęcia
zorganizowane będą w czasie wolnym
od nauki szkolnej. Wójt gminy Rychtal
zadbał o dojazd dzieci spoza Rychtala.
Zatem każdy, kto chciał, mógł skorzystać z oferty 8 dni zajęć rekreacyjno-sportowych w rychtalskiej hali.
Okres ferii rozpoczął się już nie-

dzielną imprezą charytatywną „Gramy dla Frania”, pełną atrakcji, takich
jak: warsztaty udzielania pierwszej pomocy, pokazy Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej i lokalnych Ochotniczych
Straży Pożarnych, trening salsy, licytacja pióra przekazanego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz zapierający dech w piersiach pokaz grupy
„Street workout Kępno”.
W kolejnych dniach dla dzieci i
młodzieży przygotowano m.in. gry
i zabawy, gry zespołowe, tańce dla
grupy młodszej i starszej, ćwiczenia
zręcznościowo-zwinnościowe
na

dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach (3 dni) oraz turniej warcabowy,
a także zajęcia według inwencji samych uczestników. Podczas spotkań
feryjnych w hali sportowej uczestnicy otrzymali kanapki, które zostały przygotowane przez kucharki ze
szkolnej stołówki, owoce, gorzką czekoladę, napoje i batoniki – wszystko
w oparciu o zasadę zdrowego odżywiania.
Był to dobrze spędzony czas wypoczynku z pożytkiem dla zdrowia i
dobrego samopoczucia uczestników.
Piotr Nasiadek

3 lutego 2020 r. wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk odebrał z rąk
minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Marleny Maląg oraz
wojewody wielkopolskiego Łukasza
Mikołajczyka promesę dla Gminy
Rychtal na kwotę 508 tysięcy złotych.
Otrzymana kwota przeznaczona
zostanie na utworzenie i funkcjonowanie pierwszego na terenie gminy
Rychtal żłobka.
Dofinansowanie pochodzi z programu „MALUCH+”. Niniejszy program w 2020 roku składa się z trzech
modułów. Zakłada on dofinansowania na rzecz rozwoju i utrzymania
infrastruktury opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3, czyli żłobków, klubów dziecięcych i punktów dzienne-

go opiekuna. - Otrzymane pieniądze
powinny wystarczyć na pokrycie
znacznej części niniejszej inwestycji.
Ponadto warto nadmienić, iż Gminie
zostały przyznane dodatkowe środki
pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone
na wyposażenie, częściowe prace remontowe oraz funkcjonowanie żłobka przez pierwsze 2 lata – mówi wójt
A. Staszczyk.
Na żłobek zostanie zaadoptowany stary budynek tzw. pastorówki,
mieszczący się przy ul. Kępińskiej w
Rychtalu, który zostanie wyremontowany. Termin oddania inwestycji do
użytkowania planuje się na 1 września 2020 roku.
R.A. – UG Rychtal

kurier baranowa
luty 2020, nr 7 (1152)
Drużyna juniorów Orła „Mroczeń” wywalczyła srebro w Halowym Turnieju o Puchar Burmistrza Praszki

Juniorzy „Orła” w blasku srebra

Lubimy jeździć do Praszki, bo
to i wysoki poziom, i swoiste zobowiązanie... Z każdej z trzech edycji
tej imprezy przywoziliśmy medal. W
ubiegłym roku nasi piłkarze zdobyli

złoto. Do walki w obronie tytułu stanęła również grupa ubiegłorocznych
mistrzów – Kacper Hłądzyński,
Marcel Maliszewski, Jan Oszenda,
Piotr Jarych, Przemysław Nawroc-

Kacper Hłądzyński, Marcel Maliszewski, Jan Oszenda, Piotr Jarych,
Przemysław Nawrocki Arkadiusz Nawrocki, Bartosz Kloska, Maciej
Kordek, Gracjan Mikołajczyk i trener: Jakub Pieprzyk

WYNIKI:

Orzeł Mroczeń – Ligota Oleska 1:0 (Marcel Maliszewski)
Raków Częstochowa – Orzeł Mroczeń 1:0
)
– Orzeł Mroczeń 0:2 (Marcel Maliszewski, Piotr Jarych
wice
Unia Krapko
)
Jarych
(Piotr
1:1
a
Praszk
Orzeł Mroczeń – Motor

ki i Arkadiusz Nawrocki. Dołączyli
do niej: Bartosz Kloska oraz Maciej Kordek i Gracjan Mikołajczyk
(2005). Kapitanem „Orła” r. 2003 i
młodsi był wówczas Tobiasz Rabiega. Teraz przyjechał do Praszki jako
kierownik drużyny i jej dobry duch.
Zaczęliśmy od niełatwego zwycięstwa nad Ligotą Oleską. Trzy
punkty wywalczyliśmy po pięknym
golu niezawodnego Marcela. Po jego
strzale lewą nogą piłka wpadła w
okienko bramki rywala. W drugim
meczu, z Unią Krapkowice, podkręciliśmy tempo, co poskutkowało
dwoma golami (Marcel Maliszewski i Piotrek Jarych). Niestety, mecz
z Rakowem Częstochowa nazwać
należy katastrofą. - Nie potrafiliśmy przełożyć przewagi fizycznej
na jakość naszej gry. Chcieliście
wygrać, lekko, łatwo i przyjemnie,
bez wysiłku – na stojąco – surowo
oceniał ten mecz trener Jakub Pieprzyk. W meczu zamykającym turniej nasi piłkarze zabrali się ostro
do pracy, ale zwycięstwo wymknęło
im się w ostatnich sekundach. Cóż,
po przegranej z Rakowem nawet trzy
punkty z Praszką nie dałyby nam mistrzowskiego tytułu.
ems

Umowa na „Chatę” podpisana
7 lutego br. zawarto umowę pomiędzy Gminą Baranów a Korporacją „BUDONIS”. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa i rozbudowa
Domu Ludowego w Baranowie przy
ulicy Objazdowej 24”.

Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty
podpisania umowy. Zakończenie prac
powinno nastąpić do 26 lutego 2021
r. Koszt inwestycji to 2.314.740,00 zł
brutto.		
UG Baranów
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W sobotę, 1 lutego 2020 roku, Koło Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzcinicy tradycyjnie
już zorganizowało Dzień Babci i Dziadka

G£OS TRZCINICY
luty 2020, nr 7 (1125)
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy oraz w Filii Bibliotecznej w Laskach, w trakcie ferii zimowych, od 27 stycznia do 7 lutego br., odbywały się warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci z cyklu „Ferie w bibliotece”

Ferie w bibliotece
Zajęcia przeprowadzane były we
wtorki oraz w czwartki i oferowały
dzieciom twórcze spędzanie czasu.
Poprzez zajęcia artystyczne uczestnicy rozwijali swoją kreatywność
i zdolności twórcze, a nade wszystko
wyobraźnię. Dzięki uczestnictwu w
nich dzieci uczyły się samodzielności, ale także pracy grupowej. Zajęcia
artystyczne zostały przygotowane
i przeprowadzone w bibliotece głównej przez Renatę Gość – dyrektora
GBP w Trzcinicy oraz Agnieszkę
Kałkę – bibliotekarza, a w filii bibliotecznej przez Marcelinę Kuboszek.
Podczas zajęć dzieci wysłuchi-

wały starannie wybranych przez pracowników biblioteki opowiadań, na
podstawie których przeprowadzane
były później quizy literackie z ciekawymi nagrodami książkowymi,
wręczonymi przez dyrektor biblioteki – R. Gość. Teksty te były wprowadzeniem do warsztatów plastycznych
i treścią nawiązywały do czekających
na dzieci prac manualnych. Tematem
zajęć były m. in. wesołe skrzaty z bujną brodą, które dzieci wykonywały
z kolorowego brystolu oraz dużej ilości płatków kosmetycznych, wspaniałe, błyszczące i mieniące się różnymi
kolorami maski karnawałowe, czy też

przepiękne, niezwykle starannie wykonane kartki walentynkowe, którymi uczestnicy warsztatów już wkrótce, w Święto Zakochanych, obdarują
swoich bliskich. Ponadto uczestnicy
warsztatów w Filii Bibliotecznej
w Laskach, niezrażeni pogodą za
oknem, tworzyli zimowe krajobrazy,
by choć po części poczuć klimat tej
pory roku. Część z tych wspaniałych
prac można podziwiać w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy oraz w Filii Bibliotecznej
w Laskach. W trakcie trwania warsztatów mali uczestnicy otrzymywali
także słodkości.
Oprac. m

Jak co roku podczas zimowej przerwy w nauce dla uczniów z terenu gminy Trzcinica
przygotowano ofertę spędzenia wolnego czasy

Uczcili święto
babci i dziadka

Seniorzy z gminy Trzcinica chętnie uczestniczą
w okolicznościowych uroczystościach

Przybyłych na uroczystość powitała przewodnicząca Koła PZERiI
w Trzcinicy Agnieszka
Dubiel.
Tego typu spotkania
są już tradycją i gromadzą
każdorazowo wielu seniorów.
Z okazji Dnia Babci
i Dziadka zaproszeni goście złożyli życzenia oraz
wręczyli osobom złotego
wieku drobne upominki.
Oprac. bem

Goście złożyli życzenia oraz wręczyli
osobom złotego wieku drobne upominki

Zebranie OSP Wodziczna

Fot. ZS Trzcinica

Fot. ZS Laski

Ferie zimowe w gminie

Uczniowie Zespołu Szkół w Laskach podczas wycieczki
do Wrocławia odwiedzili m.in. park trampolin

W Zespole Szkół w Trzcinicy podczas ferii
odbywały się zajęcia z koszykówki

27 stycznia 2020 roku dzieci z
Zespołu Szkół w Laskach uczestniczyły w wycieczce do Wrocławia.
Uczniowie z klas I-III SP wybrali się
do wrocławskiego kina, natomiast
młodzież z klas IV-VIII oprócz kina
odwiedziła także park trampolin.
W Zespole Szkół w Trzcinicy
podczas ferii odbywały się zajęcia z
koszykówki, które prowadzone były
przez Krzysztofa Stefańskiego.
Oprac. bem
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W sobotę, 1 lutego 2020 roku
odbyło się zebranie sprawozdawcze
OSP w Wodzicznej. W jego trakcie
przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki oraz podjętych
działań i szkoleń

Kolejne sprawozdanie dotyczyło spraw finansowych oraz planów i
zamierzeń. Sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium zostały przyjęte jednogłośnie.		
Oprac. m

listy, listy, listy…
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

7.02.2020 r

Witam serdecznie.
Mieszkam w małej wsi koło Trzcinicy. Jest duży problem z odpadami biodegradalnymi i zaśmiecaniem drogi, która prowadzi na pola. Mimo
zgłoszeń do Gminy, nic z tym nie jest robione, a osoby które to robią, nie
ponoszą żadnych konsekwencji. Wkurza mnie to, bo opłaty za śmieci małe
nie są i się stosuję do wytycznych od wójta, a inni zwyczajnie mają to w d...
Czy jest możliwość poprawy stanu rzeczy i zrozumienia, że zaśmiecanie szkodzi wszystkim nawet zwierzętom dzikim oraz innym mieszkańcom, którzy wymagają czystości na wsi oraz spacerów bez śmieci poprzez
nagłośnienie przez waszą gazetę?
Pozdrawiam
dane osobowe do wiadomości redakcji

Region

gmina
Podczas ferii dzieci z gminy Bralin pojechały do Wrocławia

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2020, nr 7 (1233)
Impreza charytatywna w Chojęcinie, której celem była zbiórka pieniędzy na leczenie Tosi
i Frania

Nauka, zabawa
i moc przygód

Dzieci z zainteresowaniem podziwiały atrakcje
w Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”

„Niech zaświeci dla nich słońce”
8 lutego br. Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojęcinie zorganizowało imprezę charytatywną pod nazwą „Niech
zaświeci dla nich słońce”. Celem wydarzenia była zbiórka pieniędzy na
leczenie 5-miesięcznej Tosi Wiśniewskiej z Oleśnicy i 15-miesięcznego
Frania Marcinkowskiego z Namysłowa. Wspólnie udało się zebrać 6 tysięcy złotych. Kwota zostanie podzielona
na pół i zasili konto obojga dzieci.
Na zaproszenie organizatorów na
wydarzenie przybyli przedstawiciele
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie, którzy,
oprócz pomocy w organizacji, przeprowadzili zbiórkę w jednostce, a całą
uzbieraną kwotę komendant bryg.
Wojciech Grabarek przekazał do
charytatywnych puszek wystawionych tego dnia dla Tosi i Franka. W
organizacji wydarzenia pomogli rów-

nież druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bralinie, którzy po raz
kolejny, wraz z OSP Chojęcin i KP
PSP Kępno, przygotowali pokaz ratownictwa technicznego. Oprócz tego
dzieci i dorośli za dobrowolną opłatą,
przeznaczoną, oczywiście, na zbiórkę, mogli skorzystać z przejażdżki
wozem strażackim. Dodatkowo dzięki życzliwości Mariusza Głąba i Tomasza Burlikowskiego przybyli korzystali z przejażdżki nowoczesnymi
quadami.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się również pokaz kwalifikowanej
pierwszej pomocy z wykorzystaniem
defibrylatora, przygotowany przez
ratownika medycznego Mirona Leśniarka. Defibrylator AED niedawno
został zamontowany w remizie jednostki OSP Chojęcin.
Niezawodne panie z KGW Chojęcin przygotowały dla przybyłych

m.in. pyszne przekąski z grilla, kawę
i ciasto. Do zabawy przygrywał Michał Woźniak, który zawsze wspiera
charytatywnie KGW Chojęcin w lokalnych wydarzeniach.
Najwięcej radości najmłodszym
uczestnikom wydarzenia sprawiła wizyta małego kucyka. Wyrazy podziękowania należą się Januszowi Wolnemu za poświęcenie czasu i przybycie z
pupilem. - Cieszy nas fakt, że mieszkańcy wyrażają chęć pomocy w wydarzeniach, które organizujemy. Dzięki
wspólnemu poświęceniu i dobrym
relacjom z innymi organizacjami mogliśmy razem pomóc Tosi i Frankowi.
Na koncie każdego z nich za chwilę
pojawi się kwota 3 tysięcy złotych,
dzięki wszystkim darczyńcom, KGW i
OSP Chojęcin, OSP Bralin i KP PSP
Kępno. Dziękujemy! – podsumowały
członkinie KGW Chojęcin.
Oprac. KR

Tegoroczne ferie zimowe w województwie wielkopolskim dobiegły
końca. Jedną z głównych atrakcji
przygotowanych przez Świetlicę Środowiskowo-Profilaktyczną „Tęcza” w
Bralinie dla dzieci z terenu gminy był
wyjazd do Wrocławia.
We wtorek, 4 lutego br., grupa
blisko 50 uczniów szkół podstawowych pojechała na wycieczkę do

jego istnienia przyciąga tłumnie
mieszkańców z całej Polski. Uczniowie przybywający do tego miejsca
mogą naocznie i poprzez doświadczenia uczyć się przedstawianej tam
tematyki, co z pewnością będzie
przydatne podczas codziennej nauki
w szkole.
W drodze powrotnej dzieci wraz
z opiekunami zobaczyły Wrocław

90. urodziny mieszkanki Nowej Wsi Książęcej, Agaty Lenort
Uczestnicy wycieczki zobaczyli wspaniałe
ekspozycje oraz doświadczenia naukowe

Wrocławia. Celem podróży było
Centrum Edukacji Ekologicznej
„Hydropolis”. Uczestnicy wycieczki
zobaczyli wspaniałe ekspozycje oraz
doświadczenia naukowe, dzięki którym dzieciom została przybliżona
tematyka wody, ekologii i przyrody
na świecie.
„Hydropolis” od początku swo-

oraz odwiedziły restaurację. Zadowoleni uczestnicy bezpiecznie wrócili do swoich domów, a wycieczkę bez
wątpienia można uznać za udaną.
Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej atrakcji, a szczególnie Agacie
Piotrowiak i opiekunom wycieczki.
KW
Wycieczkę do Wrocławia bez
wątpienia można uznać za udaną

Wspaniały jubileusz pani Agaty
27 stycznia br. wspaniałą uroczystość 90. urodzin obchodziła Agata
Lenort. Jubilatka jest mieszkanką Nowej Wsi Książęcej i ma 7 dzieci, 24
wnuczęta oraz 35 prawnucząt. Z okazji
tej wyjątkowej uroczystości wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ma-

rzeny Urbańskiej wręczył pani Agacie
kosz upominkowy wypełniony słodkościami, składając w imieniu swoim oraz
władz samorządowych Gminy Bralin
najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat
życia w zdrowiu, miłości oraz wszelkiej
pomyślności.
Obchodząca w tym dniu swoje uro-

dziny pani Agata jak zawsze mogła liczyć na wsparcie swojej rodziny, a ich
liczna obecność tego dnia była gwarantowana. Spotkanie przebiegało w pełnej
serdeczności atmosferze.
Życzymy pani Agacie dużo zdrowia oraz jeszcze wielu cudownych dni
w gronie najbliższych osób.
KW
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Drobne

ogłoszenia
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę na Muratorze.
Tel. 513 099 102.
(TK 31/02/20)
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2.
Wszystkie media. Można wybudować 30-45
mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2
każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów
od rynku przy głównej ulicy, o pow. 1000
m2. Dół pod lokale, góra pod mieszkania
lub inna koncpecja nowego właściciela
działki. Działka komercyjna, wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Przyjmę na pokój w Kępnie dwie panie Kępno, Os. Przemysława.
Tel. 62 / 78 24 352.
(TK 32/02/20)

pogotowie

Do wynajęcia kawalerka 30 m2 w centrum
Kępna, dla małżeństwa lub kobiet.
Tel. 693 065 797.
(TK 28/02/20)
Do wynajęcia garaż w Kępnie - ul. Obrońców Pokoju. Tel. 661 92 18 03.
(TK 26/02/20)
Do wynajęcia pokoje dla pracowników z
Ukrainy z dostępem do kuchni, łazienek wysoki standard. Tel. 605 449 658.
(TK 24/01/20)
Do wynajęcia mieszkanie w Rynku 54 m ,
dwupokojowe, czynsz najmu 1000 zł +
opłaty. Tel. 604 904 358.
(TK 23/01/20)
2

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

Usługi wewnątrz mieszkań, podwieszanie
sufitów regipsowych, gładzie, szpachlowanie, wstawianie futryn, układanie paneli
podłogowych, zakładanie płytek.
Tel. 574 663 825.
(TK 30/02/20)
Korepetycje z j. niemieckiego: skuteczne
i efektywne zajęcia! Na wszystkich poziomach językowych. Zajęcia mogą odbywać
się u ucznia bądź nauczyciela.
Koszt: 30 zł/60 min. Tel. 667 683 120.
(TK 27/02/20)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 20/01/20)
Zaopiekuję się osobą starszą, pomogę chorej,
na: Os. 700-lecia, Kopa, Przemysłowa.
Tel. 796 760 752.
(TK 21/01/20)
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 5/01/20)

US£UGI

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)

Posadzki. Tel. 880 247 805. (TK 33/02/20)

rolnicze

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

Sprzedam siano. Tel. 696 726 190.
(TK 29/02/20)

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

kredytowe
DZWOŃ CODZIennie
tel. 795 805 687 - do godziny 20:00
Kępno - Rynek 3

Firma Technika Grzewcza i Sanitarna
przyjmie montera, pomocnika
montera lub osobę do przyuczenia
na stanowisku monter instalacji
grzewczych i sanitarnych.
Kontakt: 781 786 358.

Sprzedam: siano 100 balotów, średnica 120
oraz słomę 100 balotów. Tel. 660 756 361.
(TK 25/02/20)
Sprzedam jałówkę 7,5 m-ca cielna.
Tel. 697 422 697.
(TK 22/01/20)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
sprzedam
Sprzedaż drewna opałowego: liściaste, iglaste.
Tel. 510 183 522.
(TK 19/01/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)

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

(62) 78 292 84

REKLAMA

009573046

FIRMA

ZATRUDNI

GŁÓWNY KSIĘGOW Y
Miejsce pracy : Kępno, Chojęcin-Parcele (powiat kępiński)
Firma FDM jest jednym z wiodących producentów materacy i łóżek na rynku polskim i europejskim. Nasze produkty dostępne są
w 14 krajach Unii Europejskiej. Swoją sprzedaż opieramy przede wszystkim na rynku e-commerce oraz sprzedaży poprzez sieć
naszych dystrybutorów w kraju i za granicą.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatek/Kandydatów na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

- prowadzenie pełnej księgowości przedsiębiorstwa zgodnie
z polskimi przepisami (Ustawa o rachunkowości)
- sporządzanie sprawozdań fi nansowych
- kontrola zgodności realizowanych zadań i prowadzonych
ksiąg rachunkowych
- terminowe sporządzanie sprawozdań, deklaracji
podatkowych i raportów wymaganych przepisami prawa
- sprawozdawczość GUS
- współpraca z zewnętrznymi podmiotami, w szczególności
z US, ZUS

WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- minimum 3-letnie doświadczenie na
stanowisku głównego księgowego
- bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów prawa
podatkowego i Ustawy o rachunkowości
- bardzo dobra znajomość aplikacji księgowo-finansowych
(mile widziana znajomość Comarch ERP XL)
- doświadczenie w ewidencji kosztów
w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnokalkulacyjnym
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność,
sumienność
- duża samodzielność w działaniu

- odporność na stres
- dyspozycyjność
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS
Office, w szczególności Excela)

OFERUJEMY:
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i aktywnym
zespole
- stabilne warunki zatrudnienia
- możliwość rozwoju
- przyjazną i otwartą atmosferę pracy
- zwrot kosztów dojazdu
- Wynagrodzenie 10 000 zł brutto plus premia.

CV prosimy przesyłać na adres: jaroslaw.adamski@fdm.pl Kontakt telefoniczny : 883 111 777
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Ogłoszenia

reklamy

Wynajmę halę

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

wraz z biurem

100

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

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

LECIE

w centrum Ostrzeszowa.
Łączna pow. to 1500 m2.
Sama hala to 650 m2.
Możliwość wynajmowania
jednej całej bądź dwóch
po 325 m2.
Telefon kontaktowy:
609 123 003
lub 607 123 393.

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO

6 czerwca 2020 roku
I część uroczystości
8.30-9.30

Rejestracja uczestników II Zjazdu w ZSP Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25

10.00
11.00

Msza święta w Kościele pw. św. Marcina w Kępnie

11.30
13.00

Uroczysty apel (sala gimnastyczna)

14.00-18.00

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej

Komitet Organizacyjny

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych
nauczycieli i pracowników

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Spotkanie towarzyskie Absolwentów w obiektach szkoły

II część uroczystości
19.00-2.00

II Bal Absolwentów w restauracji „Kamiński a Zdrowie”
Koszty uczestnictwa:
-w szkole-50 zł
-udział w balu od osoby-140 zł
-całość (część oﬁcjalna +bal)-190 zł

Wpłaty będą przyjmowane tylko do 30 kwietnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy!
Rejestracja uczestników zjazdu następuje w momencie dokonania wpłaty
na poniższy rachunek bankowy:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w Kępnie, ul. Sienkiewicza 25

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP Nr 1 w Kępnie
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
W tytule wpłaty należy podać:
- nazwisko i imię (oraz nazwisko panieńskie mężatki)
- rok ukończenia szkoły
- typ szkoły

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020 przypada
wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą i radością dyrekcję,
społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i
przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów i
Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum
i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej szkole!
Zapraszamy serdecznie!
Wpisowe uczestnictwa: 160,00 zł (osoba towarzysząca 100,00 zł)
Wpłata na konto: Komitet Organizacyjny Zjazdu
– 51 8413 0000 0022 7902 5000 0001
(przy wpłatach prosimy wpisywać imię i nazwisko, rok matury).

tel.: 62 782 99 00
e-mail: zsz1-kepno@oswiata.org.pl

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Bogumiła Drobina
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
Komitet Obchodów Jubileuszu

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.
KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI
SPORTOWE
najlepiej
większe kolekcje
Kontakt:
602 639 236
Tygodnik Kępiński 13 lutego 2020
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Recenzje

reklAMY
SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny
z bali drewnianych. Pow. 1 ha. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie media.
Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
●
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.
●
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od rynku
przy głównej ulicy, o pow. 1000 m2. Dół pod lokale,
góra pod mieszkania lub inna koncpecja nowego właściciela działki.
Działka komercyjna, wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
●
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.
●
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.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Poznaniu
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu urządzenia lasu
dla Nadleśnictwa SYCÓW
na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
i obszary Natura 2000.
Z ww. projektem można zapoznać się:
- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 oraz 21,
- w siedzibie Nadleśnictwa w miejscowości
ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców,
w terminie od 10.02.2020 r. do 28.02.2020 r.
w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00,
a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan
/plan_urzadzenia_lasu

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Judy Melinek - „Ciało nie kłamie”
Dr Judy Melinek zabiera czytelników za policyjne taśmy, podczas najbardziej wstrząsających
przypadków gwałtownej śmierci w Nowym Jorku. Opowiada między innymi o wydarzeniach z 11
września, aktach bioterroryzmu przy użyciu wąglika oraz katastrofie lotu 587 linii American Airlines. „Ciało nie kłamie” to szczery zapis wspomnień patolożki, dr Judy Melinek, pracującej w nowojorskim biurze naczelnego lekarza sądowego na stanowisku specjalisty medycyny sądowej. Dr Melinek opowiada o sekcjach zwłok, dokonywaniu oględzin na miejscu zgonu i wspieraniu pogrążonych
w żałobie bliskich. Poznajcie jeden z najtrudniejszych zawodów, pełen zagadek, niespodziewanych
wyzwań, stojący w rozkroku między światem żywych i umarłych. Dr Melinek odkrywa przed nami
nagą prawdę o pracy w kostnicy bez upiększających opisów.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

A.V. Geiger - „Ktoś mnie okłamuje”
Zwykła dziewczyna zostaje zaczepiona na Twitterze przez nieznajomego, który okazuje się być
ikoną pop. Któż o tym nie marzył, nawet jeśli teraz trochę wstyd się do tego przyznać? I tak też czyta
się tę książkę – z wypiekami na twarzy, jak zakazaną szczenięcą fantazję, przerabianą w wyobraźni
w niezliczonych wersjach – a potem z otwartą szczęką, gdy dochodzi do pierwszego z kilku absolutnie nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Nikt nie wie, co się stało z gwiazdą pop Ericem Thornem.
Konto na Twitterze? Zawieszone. Komórka? Porzucona w śniegu, zakrwawiona i połamana. Tessa
Hart, fanka z agorafobią, zna prawdę, tyle że dni z hasztagiem #EricThornObsessed ma już za sobą.
Przysięgła nigdy już nie dotknąć aplikacji Twittera. Ale Snapchat… to przecież bezpieczniejsze,
prawda? Po kilku miesiącach Tessa wychodzi z ukrycia, zmuszona do konfrontacji z zabójczymi
konsekwencjami swojej przeszłości. Jednak w pokoju przesłuchań każda odpowiedź rodzi jedynie
kolejne pytania, aż do zupełnie nieoczekiwanego rozwiązania.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Katherine Pancol - „Trzy pocałunki”

Trzy pocałunki i człowiek harcuje, wolny, promienny, rozsiewając wokół ogień i gwiazdy. Zmysły wariują, widać tysiące świetlików, pierniczków, pożarów... Oto powrócili wszyscy bohaterowie
drodzy Kartherine Pancol i jej czytelnikom. Aż się skrzy! Historie splatają się, plączą, rozciągają,
wybuchają, ruszają swoją drogą. Obawiamy się najgorszego, żywimy nadzieję, oddychamy, wstrzymujemy oddech aż do ostatniej strony. Spotkania, oczekiwania, zdrady, podejrzenia i idylle pojawiają się bez uprzedzenia. Jak pocałunki składane tam, gdzie się ich nikt nie spodziewa. Julie całuje
Jérôme’a, Tom całuje Dakotę, Junior całuje Hortense i wszystko ogarniają płomienie! Stella zastanawia się nad swoją miłością do coraz bardziej tajemniczego Adriana. Elena knuje sekretną zemstę.
Cień Raya Valentiego ciąży nad Saint-Chaland. Genialny Junior odkrywa przed nami
swoje nadprzyrodzone moce. Hortense spotyka Inès de la Fressange i przygotowuje
swój pierwszy pokaz mody. Pojawiają się Joséphine, Zoé, Calypso, Tom oraz kilka nowych zabawnych i ujmujących postaci. Niektórzy odsłonią ciemną stronę swojej duszy,
inni stwierdzą, że ich los został przypieczętowany, wszyscy zaś wciągnięci zostaną w
taniec uczuć, zemsty i miłości.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 7
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu można składać
w terminie do 2 marca 2020 r. Złożone uwagi i wnioski
dotyczące projektu można składać na piśmie w sekretariatach
RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Syców, a decyzję o sposobie
ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP, o czym zostaną
poinformowane zainteresowane osoby.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 19 lutego 2020 r.

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

1. Judy Melinek - „Ciało nie kłamie”,
2. A.V. Geiger - „Ktoś mnie okłamuje”,
3. Katherine Pancol - „Trzy pocałunki”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 6 nagrody otrzymuj¹:

Jan Jokiel (Nowa Wieś),
Magdalena Wiśna (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu będziesz miał mnóstwo obowiązków. Poczujesz, że więcej pracy nie dałbyś rady
udźwignąć. Czeka cię udział w ważnym projekcie,
nadganianie zaległych prac, a wszystko to w atmosferze pośpiechu i zamieszania.

Byk 21 IV – 21 V

Nie oceniaj ludzi tylko po pozorach i pieniądzach.
W tym tygodniu możesz mieć więcej pokus, więcej
wydatków i związanych z tym potrzeb finansowych.
Zastanów się jednak, czy dla zysków warto poświęcać swoje dobre imię lub narażać się na drwiny.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Czeka cię propozycja wyjazdu, współpracy lub nawiązania ciekawej znajomości. Będziesz ruchliwy,
wesoły i towarzyski. Wystarczy ci czasu na wszystko, choć rodzinne obowiązki mogą trochę ucierpieć.

Rak 23 VI – 22 VII
Spodziewaj się dobrych wiadomości od osoby,
którą znałeś w dzieciństwie. Powrócą stare, dobre
wspomnienia lub zapragniesz wybrać się w podróż
do miejsc, które znasz z dzieciństwa.

Lew 23 VII – 22 VIII
Zaufaj sobie i w porę wycofaj się ze spraw lub znajomości, które budzą w tobie niechęć lub obawy.
Nie złego ci teraz nie grozi, a wydarzenia biec będą
spokojniejszym rytmem. Uda ci się znaleźć więcej
czasu na odpoczynek.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Jeśli skupisz się na najważniejszych sprawach, to
dasz radę odnieść imponujący sukces. Jeśli jednak
pozwolisz, aby inni ludzie rozpraszali cię lub zostawisz wszystko na ostatnią chwilę, to możesz mieć
kłopoty. Nie denerwuj się i zrób dobry plan.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Okoliczności ci sprzyjają, nie zwlekaj więc i z entuzjazmem zabierz się do pracy. Na zabawę i rozrywkę będziesz miał trochę mniej czasu, ale nie warto
się z tego powodu przejmować, bo inne korzyści
okażą się duże. W miłości staniesz się niecierpliwy.

Wodnik 20 I – 18 II
Będziesz samodzielny i gotowy zaryzykować. Uda
ci się zarazić innych optymizmem, a nawet będziesz
przewodzić grupie przyjaciół lub współpracowników. Tydzień sprzyja też podróżom oraz zajęciom,
jakie wymagają zdecydowania i siły.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu powinieneś zachować ostrożność.
W skutek lekkomyślności lub lenistwa możesz stracić szansę lub zrazić do siebie osobę, na której ci
zależy. W pracy przygotuj się do ważnego zadania i
staraj się nie ryzykować.

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

STOLARZY

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

tel.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Wrocławska 64 w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Skorpion 24 X – 21 XI

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

ZATRUDNI

Uważaj, aby drobna sprzeczka nie skończyła się
awanturą, a nawet zakończeniem znajomości z
pewną osobą. Nie mieszaj się w cudze konflikty i
intrygi, których znaczenia do końca nie rozumiesz.

Nie podejmuj ważnych decyzji, nie podpisuj niczego ważnego, jeżeli nie musisz. Nabierz dystansu
do codziennych spraw i nie daj się ponieść emocjom. Jeśli ktoś lub coś ci nie pasuje, poczekaj do
następnego tygodnia, a sytuacja wyjaśni się na
twoją korzyść i uspokoi.

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X

Apteka „Św. Maksymiliana” - 13.02.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 14.02.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 15.02.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 16.02.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 17.02.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 18.02.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 19.02.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
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Ogłoszenia

reklamy

zatrudni:
- Kierownika produkcji
- Księgową
- Pracowników ds. sprzedaży internetowej na rynek polski
- Krawcowe
- Kierowców kat. „B”
- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy (montażu i piankowania stelaży tapicerskich)
- Informatyka - programistę
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn i kobiety do przyuczenia.

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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Polonii ubył rywal w walce o utrzymanie
Pogoń Lwówek, która po rundzie jesiennej zajmowała czternaste miejsce w tabeli czwartej ligi, została wycofana
z rozgrywek. Ale to nie jedyna zła wiadomość dla kibiców z wielkopolskiego Lwówka. Wycofanie drużyny seniorów z czwartej ligi to pokłosie zawieszenia działalności 111-letniego klubu. W związku z tym na wiosnę w czwartej lidze
zobaczymy siedemnaście ekip. Runda wiosenna wystartuje 14 marca. Pauzować będą Winogrady Poznań, bo tego
dnia mieli podejmować drużynę z Lwówka.
Na ligowe boiska wrócili piłkarze PKO Ekstraklasy. Powody do zadowolenia mogą mięć piłkarze z naszego regionu,
występujący w ekstraklasie. Swoje mecze wygrała zarówno Pogoń Szczecin jak i Piast Gliwice

21. kolejka | wiosna 2020
Legia Warszawa – ŁKS Łódź ....................– 3:1
Arka Gdynia – Cracovia ...........................– 0:1
Lech Poznań – Raków Częstochowa ..........– 3:0
Korona Kielce – Górnik Zabrze ................– 0:0
Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk ...............– 2:2
Wisła Kraków – Jagiellonia ......................– 3:0
Piast Gliwice – Zagłębie Lubin ..................– 2:0
Wisła Płock – Pogoń Szczecin ...................– 2:3
1. KP Legia Warszawa
21 41 43:21
2. MKS Cracovia SSA
21 39 30:16
3. MKS Pogoń Szczecin
21 38 25:18
4. WKS Śląsk Wrocław
21 35 29:23
5. KKS Lech Poznań
21 34 36:20
6. GKS Piast Gliwice
21 34 24:21
7. KS Lechia Gdańsk
21 31 25:24
8. Wisła Płock SA
21 30 27:35
9. Jagiellonia Białystok
21 29 31:29
10. KGHM Zagłębie Lubin
21 28 31:30
11. RKS Raków Częstochowa 21 28 24:32
12. KS Górnik Zabrze
21 24 24:27
13. MKS Korona Kielce
21 22 12:24
14. MZKS Arka Gdynia
21 21 17:29
15. Wisła Kraków SA
21 20 25:35
16. ŁKS Łódź
21 14 21:40

NASI
w LIGACH
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

21. kolejka | wiosna 2020
Wisła Płock – Pogoń Szczecin – 2:3 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)

FOT: piast-gliwice.eu

Patryk Tuszyński
(Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

21. kolejka | wiosna 2020
Piast Gliwice – Zagłębie Lubin – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz

KUPIĘ

Na inaugurację zwycięstwa zespołów
Drygasa i Tuszyńskiego

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Zimowa przerwa w PKO Ekstraklasie dobiegła końca. Kto najlepiej przepracował zimową przerwę, kto dokonał wzmocnień, a kto się osłabił? Kibice z niecierpliwością czekają na odpowiedzi, a runda wiosenna zapowiada się wybornie.
Z drużyn, w których barwach występują zawodnicy z naszego regionu, swój mecz wygrały zarówno Pogoń Szczecin
jak i Piast Gliwice. Drużyna Patryka Tuszyńskiego zaczęła wiosnę od mocnego uderzenia, pokonując przed własną
publicznością Zagłębie Lubin 2:0. Pogoń, której barwy reprezentuje Kamil Drygas, ograła na wyjeździe Wisłę Płock.
Pomocnik szczecinian, przechodzący rekonwalescencję po kontuzji, musi jednak jeszcze poczekać na powrót do gry.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarze lig młodzieżowych.
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali

Piłka nożna >>> Sporo meczów kontrolnych z udziałem drużyn z regionu rozegrano
podczas minionego tygodnia

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?
Za niespełna miesiąc czwartoligowcy oraz zespoły z jego zaplecza
rozpoczną drugą część sezonu 2019/2020. Wiosna w obu klasach rozgrywkowych zapowiada się pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o
awans, jak i utrzymanie. O tym, co dzieje się w kępińskim i mroczeńskim klubie piszemy na bieżąco. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co
dzieje się w klubach rywali piłkarzy Polonii i Orła.

KP Victoria Ostrzeszów
Ostrzeszowianie 8 stycznia rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Rywal kępińskiej Polonii
trenuje na własnych obiektach, mając do dyspozycji
halę sportową, teren oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Ciężkie treningi podopiecznych Piotra
Konstanciaka są przeplatane sparingami, a tych
w notatniku trenera znalazło się pięć. Wszystkie z
nich gracze Victorii rozgrywają na sztucznym boisku przy ulicy Tęczowej w Ostrzeszowie. Pierwszy
mecz kontrolny ostrzeszowianie rozegrali 17 stycznia. Na otwarcie przygotowań gracze Victorii zremisowali 1:1 z Górnikiem Konin. W drugim tegorocznym meczu kontrolnym ostrzeszowianie ograli imienniczkę ze Skarszewa 4:1.
W kolejnych dwóch meczach rywalami Victorii byli czwartoligowcy – Wiwa
Goszcz oraz Centra Ostrów Wielkopolski. W starciu z dolnośląskim czwartoligowcem ostrzeszowianie zwyciężyli 3:2, a mecz z ligowym rywalem z
Ostrowa Wielkopolskiego zakończył się remisem 2:2. W najbliższą sobotę,
15 lutego ostrzeszowian czeka starcie z Wilkami Wilczyn. Ostatnim sparingpartnerem będzie Odolanovia Odolanów, z którą Victoria zagra 22 lutego.
Victoria pierwsze spotkanie o stawkę w 2020 roku rozegra w Kępnie. 8 marca
zmierzy się w ramach 1/16 finału wojewódzkiego Pucharu Polski z miejscową
Polonią.

MKS Lubuszanin Trzcianka
Na pierwszych zajęciach po świąteczno-noworocznej
przerwie piłkarze Lubuszanina spotkali się 13 stycznia. W trakcie zimowych przygotowań gracze szóstego
zespołu pierwszej części czwartoligowych rozgrywek
korzystają z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Trzciance. Póki co przygotowania drużyny z Trzcianki przebiegają bez najmniejszych zakłóceń. Solidna
praca ma przynieść efekty w postaci włączenie się
do walki o awans. Zadanie wcale nie jest takie trudne
bowiem Lubuszanin będzie wiosną atakował z szóstej pozycji, mając osiem
oczek straty do lidera. Lubuszanin rozegrał jak dotąd dwa mecze kontrolne,
w których zanotował zwycięstwo oraz porażkę. Towarzyskie granie gracze z
Trzcianki zanotowali w trzecim tygodniu pracy, a ich pierwszym rywalem była
Sparta Złotów. Rozegrane w Wągrowcu spotkanie nie dostarczyło zbyt wielu
emocji i bramek. Lubuszanin po bramce Kacpra Grygiera pokonał występująca w piątej lidze Spartę 1:0. Takim samym rezultatem, ale na niekorzyść Lubuszanina zakończyło się wyjazdowe spotkanie z Zawiszą Bydgoszcz. Wielkopolski czwartoligowiec przegrał jednak bardzo pechowo, po samobójczym
trafieniu tuż przed samym końcem spotkania. Drużynę Jarosława Feciucha
czekają jeszcze cztery mecze kontrolne. W najbliższą sobotę, 15 lutego Lubuszanin ponownie wybierze się do Wągrowca na mecz z Leśnikiem Margonin. Kolejne dwa sparingi gracze z Trzcianki rozegrają na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Popowie. 22 lutego rywalem Lubuszanina będą Błękitni
Wronki, a cztery dni później (26 lutego) czwartoligowiec zagra z juniorami
starszymi Lecha Poznań. Dla Lubuszanina będzie to próba generalna przed
meczem Pucharu Polski, w którym drużyna Jarosława Feciucha zmierzy się
na własnym terenie z Polonią Środa Wielkopolska. Przygotowania zakończy
natomiast starcie z Notecią Czarnków (7 marca). Spotkanie to zostanie rozegrane najprawdopodobniej w ośrodku poznańskiego Lecha w Popowie.

KKS Astra Krotoszyn
Pierwszy miesiąc zimowych przygotowań mają za sobą
gracze krotoszyńskiej Astry. W notatniku trenera Astry
znalazło się aż siedem meczów kontrolnych. Trzy z nich
krotoszynianie mają już za sobą. W pierwszym meczu
kontrolnym krotoszynianie zremisowali z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski 1:1. Remisem zakończyło się także
drugie spotkanie podczas przygotowań. Astra zremisowała w nim z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski 2:2.
Trzeci, sparingowy remis z rzędu gracze Astry zanotowali w minioną sobotę, po tym jak wywieźli z Gostynia rezultat 1:1 w starciu z Krobianką Krobia.Podczas zimowych przygotowań Astra zmierzy się
jeszcze z Wartą Śrem (15 lutego), Lubońskim Klubem Sportowym (23 lutego), Koroną Piaski (29 lutego) oraz Lwem Pogorzela (7 marca). Spotkanie z
piątoligowcem z Pogorzeli będzie dla krotoszynian próbą generalną przed
startem rozgrywek ligowych. Astra na inaugurację wiosny zagra na własnym
stadionie ze Zjednoczonymi Rychwał. W drużynie z Krotoszyna szykują się
jedynie drobne, wręcz kosmetyczne zmiany. Wiadomo, że Jakub Błaszczyk,
wychowanek Ostrovii Ostrów Wielkopolski, który zasilił szeregi Astry jesienią,
opuści Krotoszyn. Między słupki wraca natomiast bramkarz Bartosz Jarysz.
Działacze prowadzą jeszcze rozmowy z jednym zawodnikiem.
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Towarzysko przed startem wiosny
Coraz mniej czasu pozostało do startu rundy wiosennej rozgrywek, w których biorą udział zespoły strefy kaliskiej. Trenerzy i piłkarze wykorzystują więc każdy moment, by zagrać towarzysko.
Kolejne mecze kontrolne mają za sobą piłkarze najwyżej sklasyfikowanej drużyny regionu. Dwa
zwycięstwa odniósł KKS Kalisz, który najpierw pokonał Piasta Żmigród, a następnie okazał się
lepszy od drugoligowego Widzewa Łódź.
To był niezwykle pracowity tydzień dla graczy KKS-u Kalisz.
Drużyna Ryszarda Wieczorka najpierw w środowym sparingu okazała
się lepsza od trzecioligowego Piasta
Żmigród, by w weekend ograć na
wyjeździe drugoligowego Widzewa
Łódź. Szkoleniowiec kaliszan mógł
być jednak zadowolony z postawy
swojego zespołu, który dominował
w posiadaniu piłki. Co prawda zespół Piasta wypracował kilka groźnych sytuacji, ale w tych momentach
świetnie między słupkami spisali się
bramkarze KKS-u. Jako jedyny na
listę strzelców wpisał się, w 79. minucie, Robert Tunkiewicz. Szczęście podczas tej sytuacji sprzyjało
kaliskim piłkarzom, ponieważ piłka
wpadła do siatki po odbiciu się od
nóg defensora rywali. Przyjezdni nie
zdołali zmienić już wyniku spotkania, a KKS Kalisz tym samym wygrał kolejny sparing podczas zimowego okresu przygotowawczego. W
drużynie Piasta Żmigród wystąpił, w
roli testowanego zawodnika, Daniel
Stanclik, który do niedawna reprezentował barwy kaliskiego trzecioligowca. Kilka dni później kaliszan
czekał najpoważniejszy sprawdzian
podczas zimowych przygotowań. W
ośrodku treningowym Łodzianka
w Łodzi kaliszanie zmierzyli się z
tamtejszym Widzewem, liderem drugiej ligi. Sparing rozgrywany był na
wysokich obrotach, a zawodnicy nie
zamykali się na własnych połowach.
Nie brakowało okazji z obu stron, a
ważne role, zarówno w KKS-ie jak
i Widzewie, odgrywali bramkarze.
W 38. minucie doszło do przełamania rezultatu. Robert Tunkiewicz

wykorzystał dogranie piłki przez
Mateusza Majewskiego i uderzył
futbolówkę tuż obok prawego słupka
bramki Widzewa. Tuż po przerwie
inicjatywa należała do Widzewa. W
50. minucie lider drugiej ligi wykorzystał kontratak, a Kamila Kosuta,
który zmienił Macieja Krakowiaka
między słupkami bramki KKS-u, pokonał Konrad Gutowski. Kilkadziesiąt sekund później kaliszanie mogli
ponownie wyjść na prowadzenie po
próbie Tunkiewicza, ale w tej sytuacji
górą był bramkarz Widzewa. W 60.
minucie, bliski wykorzystania błędu golkipera Widzewa był Nikodem
Zawistowski, ale jego strzał pod poprzeczkę wybronił łódzki goalkeeper.
Aktywny w spotkaniu Robert Tunkiewicz siedem minut później uderzył z jedenastego metra, ale piłka nie
odnalazła drogi do bramki. W 73. minucie sporo szczęścia mieli zawodnicy KKS-u, ponieważ piłka dwukrotnie odbiła się od słupka – najpierw po
strzale Mateusza Możdżenia, potem
Henrika Ojamyy. Kropkę nad „i”
pięknym uderzeniem z rzutu wolnego postawił Sebastian Kaczyński,
który w 85. minucie wykorzystał stały fragment gry i zapewnił trzecioligowcowi z Kalisza zwycięstwo w
piątym sparingu podczas zimowych
przygotowań.
Niespełna miesiąc pozostał do
inaugurującego piłkarską wiosnę
spotkania podopiecznych Piotra
Garbarka z Kotwicą Kołobrzeg.
Szkoleniowiec Jaroty postanowił w
miniony weekend dać odpocząć swoim zawodnikom, którzy nie rozgrywali żadnej gry testowej. Do tej pory
trzecioligowiec z Jarocina rozegrał

cztery spotkania kontrolne. Trzy z
nich zakończyły się wygraną, a zaledwie jedno remisem. Jarota na sam
początek przygotowań pokonała LKS
Gołuchów 2:0, następnie Polonię Środa Wielkopolska 1:0 i w ubiegłym tygodniu Polonię Leszno 4:1. Natomiast
starcie z Sokołem Kleczew zakończyło się bezbramkowym remisem.
Przed wznowieniem rozgrywek ligowych gracze Jaroty rozegrają jeszcze trzy mecze kontrolne. 15 lutego
Jarota uda się do Gniezna na mecz z
Mieszkiem. Tydzień później do Jarocina zawita Warta Sieradz, a w próbie
generalnej przed startem rozgrywek
ligowych trzecioligowiec z Jarocina
zmierzy się z Centrą Ostrów Wielkopolski. Będzie to starcie w ramach
1/16 finału wojewódzkiego Pucharu
Polski.			
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów

Widzew Łódź – KKS Kalisz ......................
– 1:2
LKS Gołuchów – SKP Słupca ................
....– 3:3
Polonia Kępno – Piast Czekanów .......
.....– 2:1
KKS Kalisz – Piast Żmigród ................
.....– 1:0
Krobianka Krobia – Astra Krotoszyn .....–
1:11
Motor Praszka – Orzeł Mroczeń .........
.....– 2:3
Stal Pleszew – Biały Orzeł .....................
.– 3:0
Ostrovia Ostrów – Wiwa Goszcz ..............
– 1:7
Victoria Ostrzeszów – Centra Ostrów .......
– 2:2
Zefka Kobyla Góra – Widawa Bierutów
...– 4:5
GKS Grębanin – Prosna Wieruszów .......
..– 3:0
Pogoń Trębaczów – LKS Jankowy .......
....– 3:1
Odolanovia – Ogniwo Łąkociny ...............–
9:0
LZS Czajków – Pelikan Grabów ...............–
0:6
Victoria Skarszew – Olimpia Koło .........
...– 1:4
Szczyt Szczytniki – Zieloni Koźminek
......– 1:1
Las Kuczków – Czarni Wierzbno .........
.....– 2:2
LKS II Gołuchów – Zjednoczeni Rychwał
..– 3:3
WKS Witaszyce – GKS Żerków ..............
..– 0:3
Stal II Pleszew – Korona-Pogoń ..............
– 1:2

Piłka nożna >>> Nie od dziś było wiadomo, że Pogoń Lwówek miała ogromne problemy przeróżnej natury. W miniony weekend dowiedzieliśmy się, że piłkarze z Lwówka nie
przystąpią do gry na wiosnę

IV liga zdekompletowana
Rozgrywkami czwartej ligi w Wielkopolsce zatrzęsło po ogłoszeniu decyzji władz Pogoni Lwówek. Klub znika z czwartoligowych rozgrywek i, póki co, także z piłkarskiej mapy Polski. Ale to nie jedyna zła wiadomość dla kibiców z wielkopolskiego Lwówka. Wycofanie drużyny seniorów z czwartej ligi to pokłosie zawieszenia działalności 111-letniego klubu.
Pogoń Lwówek przedstawiła decyzję o wycofaniu pod koniec ubiegłego tygodnia. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zakomunikował, że
klub złożył dokumenty potwierdzające rezygnację z udziału w rozgrywkach. Pogoń po rundzie jesiennej

Tygodnik Kępiński 13 lutego 2020

plasowała się na czternastym miejscu
w tabeli, ale przed startem wiosennej
części rozgrywek zostanie przesunięta na ostatnie miejsce. W związku z
tym na wiosnę w czwartej lidze zobaczymy siedemnaście ekip. Runda
wiosenna wystartuje 14 marca. Pau-

zować będą Winogrady Poznań, bo
tego dnia mieli podejmować drużynę
z Lwówka. Wyniki jesiennych meczów zostaną zaliczone do tabeli, zaś
spotkania wiosenne będą weryfikowane jako walkowery.
BAS

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej jakiś czas temu wprowadził nowy
program płatności sędziowskich. Kluby zainteresowane dołączeniem do programu
mogą do końca lutego składać stosowne wnioski

Zgłoszenia do programu do końca lutego
W styczniu Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do programu ryczałtowych i przelewowych płatności sędziowskich w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lutego. Zainteresowane
kluby mają do wyboru dwa programy.
Wprowadzany stopniowo od
kilku rund program cieszy się coraz
większym zainteresowaniem ze strony klubów. Płatności ryczałtowe obowiązkowo obejmują już wszystkie
zespoły czwartej i piątej
ligi oraz klasy okręgowe. Jesienią dołączyło do
nich blisko sto klubów z
niższych lig oraz prowadzących zespoły młodzieżowe, co sprawiło,
że poprzez Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej sędziów rozlicza praktycznie połowa zrzeszonych
klubów. Kluby decydujące się na ryczałt na podstawie faktury dokonują
płatności do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej jednorazowo bądź
w ratach. Tym samym jednym przelewem mogą sfinalizować wszystkie
formalności związane z opłatami sędziowskimi.

Drugą opcją obok ryczałtu jest
wypłata ekwiwalentów sędziowskich
po spotkaniach przelewami. By przystąpić do tego programu, należy zobowiązać się do uiszczania należno-

ści z konta klubu w terminie 7 dni od
rozegrania meczu.
Warunkiem skorzystania z wybranej opcji jest wypełnienie przygotowanego formularza (znajduje się na
oficjalnej witrynie internetowej Wiel-

Piłka nożna >>> Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej zaprezentował podział grup w kategorii żaka

Grupy żaków podzielone

W poprzednim numerze informowaliśmy o zatwierdzeniu przez zarząd
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej projektu nowego systemu rozgrywek żaków. Od rundy wiosennej obecnego sezonu rozgrywki tej
kategorii wiekowej będą prowadzone w formie turniejów towarzyskich.
Dotychczasowy system rozgrywek, w którym kluby rywalizowały w
rundzie jesiennej, nie będzie miał swojej kontynuacji. Teraz Wydział
Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego przedstawił podział na grupy w
kategorii żaków.

ROZGRYWKI ŻAKÓW F1
Grupa 15
AP Reissa Kępno, Strażak Słupia, AP Ostrzeszów, GKS Trzcinica,
LZS Doruchów/AP Czecha, LZS Siedlików, Pogoń Trębaczów,
Zawisza Łęka Opatowska
Grupa 16
Astra Krotoszyn, AT Krotoszyn, Antonio Jarocin, AP Reissa Jarocin,
Czarni Dobrzyca, GKS Jaraczewo, GOS Koźmin Wlkp., LZS Cielcza
Grupa 17
KKS Kalisz, LKS Gołuchów, Kaliszanin Kalisz, Calisia Kalisz,
AP Reissa Kalisz, CKS Zbiersk, Kopernik Piotrów
Grupa 23
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., Akademia Krecika Ostrów Wlkp.,
Centra Ostrów Wlkp., FA Ostrów Wlkp., KUKS Zębców Ostrów Wlkp.,
Ogniwo Łąkociny, OKS Ostrów Wlkp., Pogoń Nowe Skalmierzyce,
Raszkowianka Raszków
ROZGRYWKI ŻAKÓW F2
Grupa 11
AP Reissa Jarocin, Antonio Jarocin, Grom Golina,
Polonia Środa Wlkp., UKS Śrem, Warta Śrem
Grupa 12
AP Reissa Kępno, AP Ostrzeszów, LZS Doruchów/AP Czecha,
Łużyczanka Kuźnica Grabowska
Grupa 13
Akademia Krecika Sulmierzyce, AP Reissa Kalisz, Calisia Kalisz,
KKS Kalisz, Iskra-Prosna Sieroszewice, Pogoń Nowe Skalmierzyce
Grupa 14
Akademia Krecika Ostrów Wlkp., AT Krotoszyn, Gorzyczanka
Gorzyce Wielkie, GOS Koźmin Wlkp., OKS Ostrów Wlkp.

kopolskiego Związku Piłki Nożnej)
i odesłanie go mailowo do 29 lutego
2020 roku. Z programu skorzystać
mogą kluby, które nie posiadają zaległości względem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Nowe oświadczenie muszą
wypełnić wszyscy zainteresowani udziałem w programie ryczałtowym bądź
przelewowym. Dotyczy to
również klubów, które złożyły podobne oświadczenia
w rundzie jesiennej i chcą
kontynuować tę formę regulowania ekwiwalentów
sędziowskich. Z wypełniania oświadczenia zwolnione są jedynie kluby czwartej i piątej ligi oraz klasy okręgowej
(ryczałt obowiązkowy zgodnie z regulaminem), chyba że chcą dokonywać płatności także za inne zespoły
swojego klubu i wówczas też muszą
oświadczenie przygotować.
BAS
Przypomnijmy, że zgodnie z Unifikacją Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia dzieci i młodzieży w
piłce nożnej, jaką przygotował Polski
Związek Piłki Nożnej, zalecaną formą
rozgrywek w kategorii żaków są turnieje i mecze towarzyskie. System rywalizacji bez prowadzenia klasyfikacji
testowo został już wprowadzony w
niektórych regionach naszego kraju, a
teraz podobny projekt obejmie wszystkie rozgrywki żaków w Wielkopolsce.
Szczegółowy projekt nowego systemu rozgrywek został opracowany
przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa
Młodzieżowego. Oparty został on na
turniejach towarzyskich, a jego najważniejszymi założeniami będzie
rozgrywanie spotkań bez liczenia wyników oraz brak sędziego. Na boisku,
w trakcie gry, decydować mają zawodnicy, a w sytuacjach spornych interweniować będą trenerzy. Nowy projekt
zakłada rozegranie pięciu turniejów
w czasie rundy wiosennej. Obowiązujące na dziś terminy to 4-5 kwietnia,
18-19 kwietnia, 9-10 maja, 23-24 maja
oraz 6-7 czerwca. Turnieje będą rozgrywane w obrębie grup ustalonych
przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa
Młodzieżowego, a za ich organizację
odpowiedzialni będą wskazani z grona
zainteresowanych klubów koordynatorzy. Dodatkowo, dla wiodących pod
względem szkolenia klubów odbędą
się dwa turnieje strefowe w terminach
16-17 maja oraz 13-14 czerwca. Kluby, które uczestniczyły do tej pory w
rozgrywkach, zostały podzielone na
25 grup liczących od 5 do 10 klubów.
Kluczem do ustalenia grup było położenie geograficzne. W określonych
szczególnych przypadkach kryterium
pomocniczym byłby poziom szkolenia klubów i wcześniejsze wyniki. W
ostatnich dniach Wydział Szkolenia
i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
przedstawił podział na grupy zarówno
w kategorii żak F1 i F2.
BAS

Co słychać u rywali

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?
Za niespełna miesiąc czwartoligowcy oraz zespoły z jego zaplecza
rozpoczną drugą część sezonu 2019/2020. Wiosna w obu klasach rozgrywkowych zapowiada się pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o
awans, jak i utrzymanie. O tym, co dzieje się w kępińskim i mroczeńskim klubie piszemy na bieżąco. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co
dzieje się w klubach rywali piłkarzy Polonii i Orła.

MLKS Odolanovia Odolanów
Lider zaplecza czwartej ligi przygotowania do
rundy wiosennej rozpoczął 15 stycznia. W trakcie
zimowych trener Odolanovii zaserwuje swoim
podopiecznym sześć gier kontrolnych. W pierwszym tegorocznym sparingu gracze z Odolanowa nie dali szans LKS-owi Czarnylas, ogrywając wyraźnie rywala zza miedzy 4:0. Zdobyczą
bramkową podzielili się w tym spotkaniu Mikołaj
Marciniak, Daniel Bąk, Szymon Celmer oraz jeden z graczy, któremu
przygląda się sztab szkoleniowy Odolanovii. Jeszcze bardziej okazale wypadło drugie tegoroczne spotkanie, w którym Odolanovia rozbiła
Ogniwo Łąkociny aż 9:0. Także w tym spotkaniu w szeregach lidera z
Odolanowa pojawiły się nowe, póki co testowane twarze. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że lider piątej ligi interesuje się zawodnikami
ostrowskich klubów, którzy mogą nie zmieścić się w kadrach swoich drużyn na rundę wiosenną. W najbliższą sobotę formę drużyny z Odolanowa sprawdzi czwartoligowy KS Opatówek i będzie to najpoważniejszy
sprawdzian dla ekipy Leszka Krutina podczas obecnych przygotowań.

GKS Vitcovia Witkowo
Kolejny z rywali Orła Mroczeń w piątej lidze
przygotowania do wiosny rozpoczął 14 stycznia.
Start przygotowań działacze klubu z Witkowa
rozpoczęli od transferu Szymona Zielińskiego,
wychowanka Vitcovii, który ostatnio występował
między innymi w Zawiszy Bydgoszcz, Pelikanie
Niechanowo oraz Mieszku Gniezno. Granie i
testowanie w meczach sparingowych gracze z
Witkowa rozpoczęli od wizyty w Gnieźnie i starcia z Czarnymi Czerniejewo. Starcie dwóch piątoligowców mogło się
podobać. O pierwszym zwycięstwie Vitcovii w ramach przygotowań do
rundy wiosennej zadecydowała druga połowa, a właściwie dwie szybkie kontrataki. Najpierw w 70. minucie do stanu 1:1 w ekipie z Witkowa
doprowadził zdobytą bramką Bartosz Borys. Z kolei po drugiej kontrze
dziesięć minut przed końcem spotkania gracze z Witkowa przypieczętowali zwycięstwo 2:1. Taki sam rezultat padł w kolejnym sprawdzianie,
podczas którego formę witkowian sprawdził Pelikan Niechanowo. Tym
razem jednak gracze Vitcovii schodzili z boiska pokonani. Porażka nie
popsuła jednak nastrojów panujących ostatnio w klubie z Witkowa. Klubowi działacze mogą spokojnie planować budżet na 2020 rok. Miasto i
Gmina Witkowo zdecydowały bowiem wesprzeć klub dotacją w wysokości 150 tysięcy złotych.

SKS Unia Swarzędz
Gracze ze Swarzędza rundę jesienną zakończyli
na drugim miejscu w tabeli ze stratą zaledwie jednego punktu do lidera, LKS-u Gołuchów. Mocna
praca w zimie ma przynieść efekty w postaci powrotu do trzeciej ligi, w której występowali ostatnio w sezonie 2015/2016. Zimowe przygotowania
drużyna ze Swarzędza rozpoczęła 14 stycznia i do
startu rundy wiosennej będzie przygotowywać się
równo przez dwa miesiące. Unia rozpoczęła przygotowania od porażki 0:3 z Wartą Poznań, by w drugim sprawdzianie
ograć wysoko, bo 5:0 poznańskie Winogrady. Drugie sparingowe zwycięstwo piłkarze Unii odnieśli nad Przemysławem Poznań, ogrywając
reprezentanta Poznańskiej Klasy Okręgowej 5:2. W czwartym zimowym
sprawdzianie
formę wicelidera czwartej
ligi sprawdził trzecioligowy Górusługi elektryczne
i elektromechaniczne
nik Konin i test ten wypadł niezwykle okazale, bowiem gracze ze Swarzędza zwyciężyli aż 3:0. Unici błyszczeli skutecznością także podczas kolejnego sparingu z Piastem Kobylnica. Ostatecznie zaaplikowali rywalowi
cztery bramki, nie tracąc przy tym ani jednej. Jeszcze w lutym Unia rozegra kolejne trzy sparingi. 15 lutego gracze ze Swarzędza zagrają w Wągrowcu z z tamtejszą Nielbą, a tydzień później (22 lutego) swarzędzkich
piłkarzy czeka domowe starcie z Polonią Środa Wielkopolska. Ostatnim
sparingowym rywalem Unii będzie Pogoń Mogilno (29 lutego). 7 marca
piłkarzy ze Swarzędza czeka pierwszy mecz o stawkę w 2020 roku. W
ramach 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski Unia zagra na wyjeździe
z GKS-em Grębanin. Rozgrywki ligowe z kolei drużyna ze Swarzędza
Telefon:
288
733
zainauguruje wyjazdowym
starciem514
z Kotwicą
Kórnik.
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Sport

piłka nożna

ii liga okręgowa orlika e2 grupa 12
SEZON 2019/2020

RUNDA wiosenna 2020

i liga WOJEWÓDZKA JUNIORA A1 grupa 2
SEZON 2019/2020
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RUNDA wiosenna 2020

