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Ruszyły szczepienia
przeciw COVID-19
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Szpital w Kępnie rozpoczął akcję szczepień dla osób określonych w etapie „0”, czyli dla
medyków i pracowników placówek ochrony zdrowia. 30 grudnia 2020 r. szpital otrzymał
pierwsze 75 dawek szczepionki i tylu medyków kępińskiego szpitala zostało zaszczepionych. Następne dawki będą sukcesywnie dostarczane w kolejnych dniach.
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Informacje

wiadomości
W powiecie kępińskim pojawiają się kolejne zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, sytuacja jest jednak stabilna

Koronawirus w powiecie
Dane epidemiczne są prezentowane przez Ministerstwo Zdrowia za
pośrednictwem strony: www.gov.pl/
raport-zakazen. Możemy tam znaleźć
dzienne statystyki ogólnopolskie oraz
z podziałem na poszczególne województwa i powiaty. Klikając we właściwe miejsce na mapie województw
lub powiatów, dowiemy się o liczbie

W szpitalu w Kępnie zaszczepiono pierwsze osoby w etapie „0”

Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19

Szpital w Kępnie rozpoczął akcję szczepień dla osób określonych w
etapie „0”, czyli medyków i pracowników placówek ochrony zdrowia.
30 grudnia 2020 r. szpital otrzymał
pierwsze 75 dawek szczepionki i
Pierwsze osoby zaszczepione...

nowych zakażeń danego dnia oraz
liczbie przypadków śmiertelnych z podziałem na zgony spowodowane przez
COVID-19 oraz choroby współistniejące. Dane te znajdziemy również w
poszczególnych tabelach – tam informacja poszerzona jest o współczynnik
liczby zachorowań w przeliczeniu na
10 tysięcy mieszkańców.
KR

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
1 grudnia 2020 r.

5

0

0/0

2 grudnia 2020 r.

29

0

0/0

3 grudnia 2020 r.

9

2

0/2

4 grudnia 2020 r.

14

0

0/0

5 grudnia 2020 r.

23

0

0/0

6 grudnia 2020 r.

1

0

0/0

7 grudnia 2020 r.

1

0

0/0

8 grudnia 2020 r.

7

0

0/0

9 grudnia 2020 r.

32

3

0/3

10 grudnia 2020 r.

27

0

0/0

11 grudnia 2020 r.

14

1

0/1

12 grudnia 2020 r.

17

3

0/3

13 grudnia 2020 r.

11

0

0/0

14 grudnia 2020 r.

12

0

0/0

15 grudnia 2020 r.

18

0

0/0

16 grudnia 2020 r.

7

2

0/2

17 grudnia 2020 r.

18

0

0/0

18 grudnia 2020 r.

14

0

0/0

19 grudnia 2020 r.

12

0

0/0

20 grudnia 2020 r.

28

0

0/0

21 grudnia 2020 r.

5

0

0/0

22 grudnia 2020 r.

6

0

0/0

23 grudnia 2020 r.

10

0

0/0

24 grudnia 2020 r.

25

1

1/0

25 grudnia 2020 r.

2

0

0/0

26 grudnia 2020 r.

8

0

0/0

27 grudnia 2020 r.

3

0

0/0

28 grudnia 2020 r.

3

0

0/0

29 grudnia 2020 r.

5

0

0/0

30 grudnia 2020 r.

11

0

0/0

31 grudnia 2020 r.

10

0

0/0

1 stycznia 2021 r.

18

0

0/0

2 stycznia 2021 r.

5

0

0/0

3 stycznia 2021 r.

2

0

0/0

4 stycznia 2021 r.

0

0

0/0

5 stycznia 2021 r.

4

0

0/0

tylu medyków kępińskiego szpitala
zostało zaszczepionych. Następne
dawki będą sukcesywnie dostarczane w kolejnych dniach. - 4 stycznia
2021 r., zgodnie ze złożonym zamówieniem, otrzymaliśmy kolejne
180 dawek, którymi zaszczepieni
zostaną medycy i pracownicy naszego szpitala, jak i innych zakładów opieki zdrowotnej, aptek,
stacji sanitarno-epidemiologicznej, domów opieki społecznej itp.,
według otrzymanych zgłoszeń.
Szczepienia odbywają się zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia,
w terminach kolejnych etapów i
przypisanych do nich grup społecz-

nych. Bardzo duże zainteresowanie Anna Marciniak.
szczepionkami wykazali lekarze
W etapie „I” ze szczepień skorzynaszego szpitala. Zaszczepienie się stają: pensjonariusze domów pomocy
w pierwszej kolejności medyków społecznej oraz zakładów opiekuńjest ważne z uwagi na ich odpo- czo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiewiedzialność wobec pacjentów – kuńczych i innych miejsc stacjonarmówi dyrektor Samodzielne- nego pobytu, osoby powyżej 60. roku
go Publicznego Zakład Opieki życia, w kolejności od najstarszych,
Zdrowotnej Beata Andrze- służby mundurowe, w tym Wojsko
jewska. Swój akces szczepie- Polskie, oraz nauczyciele.
nia spośród medyków zgłosiło
Proces rejestracji powszechnych
w sumie 260 osób (110 z po- szczepień Polaków przeciwko COwiatu kępińskiego).
VID-19 rozpocznie się prawdopodobPierwszą osobą zaszczepioną nie już 15 stycznia 2021 r. - Będą one
w kępińskim szpitalu jest lekarz wykonywane w „Punkcie szczepień”
anestezjolog, zastępca ordynato- przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka w
ra Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ...w kępińskim szpitalu
Artur Kubot. - Nie bałem się, bo ta szczepionka
jest nowoczesnym lekiem,
praktycznie pozbawionym
jakichkolwiek
działań
niepożądanych. Jeżeli już
występują, to są bardzo
łagodne. Szczepienie uważam wręcz za obowiązek,
zwłaszcza wśród pracowników medycznych. Namawiam
wszystkich, aby się szczepili.
Ryzyko, że zachorujemy na COVID-19, który możemy przejść
bardzo ciężko, a nawet umrzeć,
jest dużo większe niż jakiekolwiek powikłanie związane z tą
szczepionką – powiedział Radiu
SUD A. Kubot.
Jako kolejny szczepionkę
otrzymał chirurg Karol Kuchta, a następnie: oddziałowa Barba- Kępnie. Informacje sukcesywnie
ra Stężały, która ostatnio pracowała będą ukazywać się na stronie inna Oddziale Zakaźnym, ordynator ternetowej szpitala – zapowiedział
Oddziału Internistycznego Ewa Ło- Robert Szymański, specjalista ds.
pińska oraz ratownik medyczny ze epidemiologii, który będzie koordySzpitalnego Oddziału Ratunkowego natorem szczepień.
KR

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Michaliny Jokiel,

byłego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Jej odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia Rodzinie składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie
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Nowy program na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w kępińskim szpitalu

Kocyk dla każdego maleństwa
„Kocyk dla każdego maleństwa”
– to projekt, który w ostatni dzień
2020 roku zainaugurowano w kępińskim szpitalu. Akcja, którą przygotowała europoseł Andżelika Możdżanowska, wpisuje się w proces zmian,
jakie przeprowadzane będą na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
w Kępnie. W pierwszym półroczu
2021 roku oddział zostanie wyremontowany. Rozbudowany będzie także
Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Szacowany koszt inwestycji
wynosi 10,5 milionów złotych. Wyposażenie oddziałów pochłonie z kolei 1,5 miliona złotych.
Akcja „Kocyk dla każdego maleństwa” obejmuje prezenty w postaci
bawełnianych kocyków dla każdego
noworodka. W ramach porozumienia
podpisanego z europoseł A. Możdżanowską, szpital otrzymał 1000 kocyków z naturalnej, polskiej, bawełnianej przędzy, delikatnej dla skóry
noworodka. Każda mama, która zdecyduje, że wyjątkowy akt narodzin
odbędzie się w kępińskim szpitalu,

otrzyma symboliczny upominek dla
swojej pociechy.
- Moim priorytetem, już jako
matki, jest współpraca i działania,
aby bezpieczeństwo i standard opieki ciąży, porodu i połogu był wyłącznie dobrym doświadczeniem. Taka
„porodówka marzeń” – poród bez
bólu, komfort pobytu i empatia. Dziś
niezwykle ważna jest promocja zdrowia, badania diagnostyczne i konsultacje medyczne kobiet w ciąży. To
musi być standard każdego szpitala.
Staram się każdego uwrażliwiać na
te podstawowe potrzeby, a także, co
najważniejsze, aby dbać i wskazywać
właściwą organizację opieki nad kobietą w „sytuacjach szczególnych”
w każdym europejskim szpitalu, bez
względu na jego położenie – podkreśliła europoseł A. Możdżanowska.
W imieniu szpitala symboliczne
porozumienie, które zawiśnie w korytarzu oddziału, podpisała dyrektor
SP ZOZ Kępno Beata Andrzejewska
w obecności ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Adama

Kapicy, ordynatora Oddziału Noworodkowego Joanny Budzik-Janek,
położnej oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Aleksandry Kurzawy, pielęgniarki oddziałowej Oddziału Noworodkowego
Małgorzaty Sierant oraz specjalisty
do spraw inwestycji, programów i
projektów zdrowotnych Mariki Możdżanowskiej. - Dziękuję w imieniu
naszych najmłodszych pacjentów za
piękne prezenty. Podpisane porozumienie i przekazane przez panią
europoseł Andżelikę Możdżanowską
kocyki w ramach akcji „Kocyk dla
każdego maleństwa” przy wsparciu
partnerów akcji to symboliczny początek niezwykle ważnych i strategicznych inwestycji w naszym szpitalu. Właśnie dzisiaj ruszyła procedura
przetargowa dotycząca inwestycji na
Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Oddziale Noworodkowym oraz
rozbudowy Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii. Zapowiadane
inwestycje to konsekwentna realizacja strategii rozwoju szpitala oraz

Budżet powiatu na 2021 rok uchwalony. Radni podczas sesji Rady Powiatu Kępińskiego,
która odbyła się 22 grudnia ub.r., jednogłośnie przyjęli projekt przygotowany przez Zarząd

Budżet powiatu przyjęty

W przyjętej uchwale budżetowej
założono dochody Powiatu Kępińskiego na poziomie 70 040 410,55
złotych. Kwotę tę tworzy szereg składowych. 36% dochodów to podatki,
kolejne źródło to subwencja oświatowa – 33%, dalej dotacje celowe na
poziomie 15%, 11% stanowią dochody pozostałe, a 5% – subwencja równoważąca.
Znając źródła dochodów, warto
prześledzić stronę wydatkową budżetu, tu wydatki wyszacowano na kwotę 77 042 021 zł. Największą część
budżetu pochłonie oświata – 41,5%.
Drugie miejsce zajmuje utrzymanie
dróg powiatowych – 19,1%, następnie
opieka i pomoc społeczna – 16%, a
wydatki na administrację założono w
budżecie na poziomie 12,8%.
Tym, co zawsze zwraca uwagę
przy analizowaniu budżetu, to zadania inwestycyjne, planowane do realizacji w nowym roku. W przypadku
Powiatu Kępińskiego ten katalog jest
bardzo obszerny.
W zakresie dróg powiatowych
planowane są dwie nowe duże inwestycje, tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kępno (ulica Osińska)
i jej dalszego ciągu przebiegającego
przez Osiny. Drugie z zadań to przebudowa drogi powiatowej na odcinku
Biadaszki–Trzebień w gminie Łęka
Opatowska. Oba wyżej przytoczone
zadania stanowią przedmiot wniosków, o dofinasowanie których ubiega
się Powiat Kępiński w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W projek-

cie budżetu zaplanowano również dokończenie w 2021 r. prac związanych
z przebudową ulicy Dworcowej.
W budżecie zaplanowano również środki na dokończenie opracowania dokumentacji technicznej dla
kolejnych inwestycji drogowych, tak
by móc skutecznie aplikować o ich
dofinasowanie ze środków zewnętrznych. Chodzi tu m.in. o drogę powiatową łączącą Grębanin–Kolonię II w
gminie Baranów oraz jej kontynuację
od Nosal do Mnichowic w gminie
Bralin. Drugie z zadań to dokumentacja przebudowy drogi powiatowej w
gminie Perzów na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do końca
miejscowości Perzów. Dokumentacje
techniczne obejmują również projekty kolejnych odcinków ścieżek
pieszo-rowerowych w tym ścieżki
przy drodze powiatowej na odcinku
Mroczeń Laski Borek i przy drodze
powiatowej na odcinku Łęka Mroczeńska–Żurawiniec.
W zakresie administracji publicznej przewidziano modernizację budynku Wydziału Geodezji Starostwa
Powiatowego przy ulicy Staszica 12
oraz dalszy etap modernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy
rodzinie przy ulicy Sienkiewicza 26.
Powiat Kępiński dofinansuje
również zakup radiowozów nieoznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Największym zadaniem inwestycyjnym w zakresie oświaty będzie
dokończenie budowy hali sportowej

przy Liceum Ogólnokształcącym nr I
w Kępnie. Zadanie to zakończy się w
czerwcu 2021 roku, tak by uczniowie
liceum mogli korzystać z tego obiektu wraz z początkiem roku szkolnego
2021/2022. Warto nadmienić, że powyższa inwestycja współfinansowana jest z dwóch dotacji zewnętrznych
tj. Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej oraz ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Samorządowych.
Ważnym elementem budżetu jest
rozwój Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Największym zadaniem ujętym w
budżecie na 2021 rok jest rozpoczęcie
rozbudowy Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie. Zadanie o wartości 10 milionów złotych w
70% finansowane będzie ze środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Kontynuowane będzie
również zadanie związane z informatyzacją szpitala w ramach projektu
wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. - Opracowany przez
Zarząd Powiatu Kępińskiego budżet
jest budżetem inwestycyjnym, 22%
środków przeznaczonych zostało na
zadania inwestycyjne, przeglądając
to na rzeczywiste kwoty jest to blisko 17 milionów złotych, które będą
wydatkowane głównie na zadania
przebudowy dróg powiatowych, jak
również na dalszy rozwój szpitala
czy dokończenie budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I – zaznacza starosta Robert
Kieruzal.
Oprac. m

planu naprawczego. Głównym ich
celem jest zapewnienie naszym pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej, poczucia bezpieczeństwa i
komfortu pobytu, odpowiadających
nowoczesnym standardom. Planowany termin ich realizacji to najbliższe dwa lata – podsumowała B. Andrzejewska.
Powiat Kępiński i Zarząd Powiatu
Kępińskiego, jako organ prowadzący
kępiński SP ZOZ i realizujący strategiczne inwestycje szpitala (ostatnie
lata to ponad 25 milionów złotych) oraz
bezpośredniego partnera akcji „Kocyk
dla każdego maleństwa”, podczas
inauguracji reprezentowali starosta
kępiński Robert Kieruzal oraz wice-

starosta Alicja Śniegocka. Przekazali
oni prezenty dla pierwszych dzieci,
narodzonych w 2021 roku. Również
burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr
Psikus oraz poseł na Sejm RP i członek Komisji Zdrowia Katarzyna Sójka, jako partnerzy wspierający rozwój
inwestycji, przekazali prezenty dla
pierwszych w tym roku noworodków.
Warto podkreślić, że na zaplanowane
na oddziale inwestycje Miasto i Gmina Kępno przekazało 1 milion złotych.
Ten dzień był także wspaniałą
okazją do złożenia życzeń oraz przekazania pierwszych kocyków dla
obecnych na oddziale mam w obecności ordynatora A. Kapicy i personelu oddziałów.
KR

W 102. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego władze powiatu kępińskiego uczciły pamięć powstańców

Pamiętali o powstańcach
27 grudnia 2020 r. starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka, członek Zarządu Powiatu
Kępińskiego Marek Potarzycki oraz
przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka złożyli
kwiaty pod pomnikiem na kępińskim
cmentarzu. Następnie zapalili znicze
pod pomnikiem powstańczym na Korzeniu. Władzom starostwa towarzyszyli harcerze z Hufca ZHP Kępno
im. Wojska Polskiego.
Również władze miasta i gminy Kępno pamiętały o powstańcach.
Pod Pomnikiem Bohaterów Walk o

Wolność i Demokrację na kępińskim
Rynku zapalono znicze i złożono
kwiaty. Cześć uczestnikom powstania wielkopolskiego złożył burmistrz
Piotr Psikus, zastępca burmistrza
Artur Kosakiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak wraz z radnymi.
Kibice Lecha Poznań także pamiętali o rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, symbolicznie
zapalając race na Rynku i przy pomniku oraz skandując „Cześć i chwała Bohaterom!”.
Oprac. m, KR

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia w powiecie kępińskim można uznać za bezpieczne. Oprócz kilku incydentów,
nie odnotowano poważniejszych interwencji. Również na
drogach było stosunkowo bezpiecznie. Nie było też żadnych zgłoszeń dotyczących złamania restrykcji związanych
z pandemią

Policyjne
podsumowanie świąt

26 grudnia 2020 r., po godzinie
17.00, w miejscowości Proszów policjanci Posterunku Policji w Trzcinicy zatrzymali dwóch mieszkańców
powiatu namysłowskiego w wieku
17 oraz 22 lat, którzy posiadali przy
sobie środki zabronione w postaci
marihuany.
Kolejnego dnia, po godzinie 4.00,
policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie na ul. Warszawskiej w
Kępnie zatrzymali dwóch mężczyzn
w wieku 17 oraz 20 lat, którzy również
posiadali przy sobie środki zabronione
w postaci suszu roślinnego oraz białego proszku. Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani, postępowanie w tej
sprawie prowadzi KPP Kępno.
Również 27 grudnia 2020 r., o
godzinie 2.40, w Mianowicach funkcjonariusze zatrzymali do kontroli
pojazd marki Opel, którym kierował
42-letni mieszkaniec województwa
mazowieckiego. - Podczas wykonywania czynności służbowych okazało się, że mężczyzna ma cofnięte

uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kierujący ma aż 9 zakazów
sądowych! – mówi oficer prasowy
KPP Kępno sierż. Rafał Stramowski. 42-latek został zatrzymany i za
popełnione przestępstwo odpowie
przed sądem.
Tego samego dnia, o godzinie
19.00, dzielnicowi KPP Kępno na
ul. Wrocławskiej w Bralinie zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy,
który kierował samochodem marki
BMW, znajdując się w stanie nietrzeźwości – wynik badania wskazał
ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna
został osadzony w pomieszczeniu
dla osób zatrzymanych i po wytrzeźwieniu usłyszy odpowiednie zarzuty.
Ponadto policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali jedno prawo jazdy
za przekroczenie prędkości powyżej
50 km/h w terenie zabudowanym.
Odnotowano również 5 kolizji drogowych.		
Oprac. KR
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W dzisiejszym numerze „Tygodnika Kępińskiego” podsumowujemy przygotowania do uroczystości 100-lecia szkoły i VII Zjazdu Absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie w roku szkolnym 2020/2021

Z nadzieją patrzymy w przyszłość...

Bieżący rok szkolny 2020/2021,
podobnie jak drugie półrocze poprzedniego, jest trudny dla wszystkich uczestników życia szkolnego:
uczniów, nauczycieli, rodziców, obsługi szkoły, dyrekcji i organu prowadzącego. Zmianie uległy dotychczas
wypracowane i skuteczne metody
pracy i współpracy. Ponieważ pandemia koronawirusa nie ustała,
wszyscy musieliśmy przejść na kontakty zdalne, naukę online oraz realizację wszelkich przedsięwzięć na
odległość. Odwołaliśmy realizację
większości wydarzeń wynikających
z kalendarza szkolnego: wymianę z
Aurich, wyjazd do Norwegii w ramach projektu Erasmus+, zawody
sportowe, dyskoteki szkolne, połowinki, studniówkę i wiele innych.
Do najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły, którymi żyliśmy w roku
szkolnym 2019/2020, należą przygotowania do uroczystości jubileuszu
100-lecia naszej szkoły jako placówki polskiej (1920 - 2020) i VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków
Liceum. Koronawirus pokrzyżował
nam plany i tak długo oczekiwana
uroczystość nie odbyła się w maju
2020. - Nie ustajemy jednak w przygotowaniach i z nadzieją patrzymy
w przyszłość, robiąc to, co możemy
zrobić i to, na co mamy wpływ. Razem z Komitetem Organizacyjnym
VII Zjazdu Absolwentów wciąż myślimy o wspólnym spotkaniu pod
koniec maja 2021 roku - stwierdza
dyrektor LO nr I w Kępnie - Danuta
Stefańska. Zainicjowane w ubiegłym
roku szkolnym działania, angażujące
nauczycieli i uczniów, znalazły swój
finał w postaci rozwiązania konkursów i przedsięwzięć szkolnych. Artykuł na temat przedsięwzięć związanych z obchodami stulecia liceum,
które podjęto w naszej szkole w I
półroczu roku szkolnego 2019/2020,
ukazał się w „Tygodniku Kępińskim”
nr 10/2020. Natomiast w II półroczu
2019/2020 zakończyły się:
100 zadań na 100-lecie szkoły
Całoroczny konkurs z biologii
i chemii „100 zadań na 100-lecie
szkoły”, w którym wzięło udział

30 uczniów z klas 1-3 (nie tylko
biologiczno-chemicznych). Z niełatwym rozwiązaniem 100 zadań
przyrodniczych najlepiej poradziły
sobie: Aleksandra Skiba z klasy 2c
(I miejsce), Julita Krowiarz z klasy 2c (II miejsce) i Iga Tuz z klasy
3c (III miejsce). Pomysłodawczynie
i organizatorki konkursu - Marzena
Piasta i Barbara Maruszka-Bed-

Uczniowie uczczili jubileusz
szkoły, układając się w napis

narek przyznają, że uczniowie poprzez ten dodatkowy i dobrowolny
wysiłek intelektualny uczcili wyjątkowy jubileusz naszej szkoły.
Komiks w języku angielskim
i/lub niemieckim
Rywalizacja na komiksy w ramach Projektu Europa, polegająca na
pracy zespołów klasowych nad stworzeniem komiksu w języku angielskim i/lub niemieckim, którego bohaterem miał być absolwent naszego
liceum. Mimo niedogodności pracy
na odległość sześć klas wzięło udział
w tym przedsięwzięciu: 1Na, 1Nb, 1c,
2a, 2b i 2c. Wyróżnione zostały komiksy czterech klas o ciekawej szacie
graficznej : 1c, 1Na, 2b, 2c. Organizatorkami konkursu były nauczycielki
języków obcych: Izabela Maciejewska, Ewa Moska, Małgorzata
Kopacka, Karolina Szczepańska i
Iwona Latańska, a wszystkie prace
można oglądać na stronie internetowej szkoły: www.lokepno.com.pl.
Film reklamowy
Nagranie filmu reklamowego
promującego obchody 100-lecia
szkoły (marzec 2020). Wzięła w nim
udział młodzież pod opieką Barbary

Zdarzenie drogowe na ul. Obrońców Pokoju w Kępnie

Fot. KPP Kępno

Wjechał w bariery
i budynek

W nocy z 10 na 11 grudnia br.
na ul. Obrońców Pokoju w Kępnie
miało miejsce zdarzenie drogowe.
Mieszkaniec województwa śląskiego,
kierujący dostawczym starem, stracił
panowanie nad pojazdem i z dużą siłą
uderzył w budynek, niszcząc po drodze barierki ochronne.
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Maruszki-Bednarek, a reżyserem
i operatorem filmu był absolwent
szkoły Mateusz Strzelecki. Wynik wspólnej pracy można oglądać
na stronie szkoły: www.lokepno.
com.pl w zakładce: 100-lecie szkoły.
Film przedstawia lata 20. XX wieku,
rekonstruuje atmosferę tamtych dni,
odtwarza zarówno życie Kępna, jak
i początki nauki w naszej szkole.

Mężczyzna był trzeźwy. Został
ukarany mandatem karnym wraz z
systemem punktowym. Szczęście w
nieszczęściu, zdarzenie miało miejsce
w nocy, przy zmniejszonym ruchu pieszym i kołowym. Gdyby do zdarzenia
doszło za dnia, mogłoby ono skończyć
się znacznie gorzej.
Oprac. KR

Zimowe manewry
„Kamikadze”
Inicjatywy sportowców, a wśród
nich m.in.: zimowe manewry „Kamikadze” (luty 2020), podczas których
drużyna uczniów biegających na
orientację pod opieką nauczycielki
wychowania fizycznego Edyty Rybczyńskiej, dla uczczenia jubileuszu
100-lecia, przebiegła nie tylko 100
kilometrów i zdobyła nie tylko 100
punktów. Napis „100 lat” na śnieżnym stoku w Czarnej Górze utworzyli nasi sportowcy podczas wycieczki narciarskiej (marzec 2020).
Kolejny „żywy” napis powstał na
nowym obiekcie lekkoatletycznym
jako zwieńczenie filmu promującego 100-lecie. Ujęcia kręcone były w
marcu 2020 na sali gimnastycznej,
siłowni oraz na boisku szkolnym.
Konkurs na logo szkoły
Konkurs na logo szkoły, które zdobi szkolne bluzy i t-shirty. To
już drugie przedsięwzięcie w za-

kresie promocji szkoły (po pierwszym, dotyczącym projektu na logo
i hasło jubileuszu 100-lecia szkoły
i zjazdu absolwentów). Ponownie
konkurs wygrał Emilian Nowak z
klasy 3a, a wyróżnienie otrzymała
Maria Mielcarek z klasy 1c. Efekty
tego konkursu można zobaczyć codziennie, przyglądając się ubraniom
uczniów naszej szkoły. Rada Samorządu Uczniowskiego z opiekunką
- Lidią Kulik, we wrześniu 2020
przystąpiła do akcji „100 koszulek na 100-lecie szkoły”. Wszyscy
uczniowie ze szczęśliwym numerkiem wyznaczonego dnia otrzymują
pamiątkowe koszulki z naszym logo,
takich szczęśliwców będzie stu. W
Dzień Nauczyciela członkowie RSU
obdarowali również gości, dyrekcję,
nauczycieli i pracowników szkoły
koszulkami z nadrukiem upamiętniającym stulecie szkoły.
100 pozdrowień
na stulecie szkoły
Akcja „100 pozdrowień na stulecie szkoły” realizowana w ramach
projektu Erasmus+ przez koordynatorów projektu w naszej szkole: Danutę
Stefańską, Paulinę Pacynę-Dawid i
Marka Fronia. Podczas Dnia Edukacji Narodowej (październik 2020)
w auli nastąpiła promocja wystawy
„Sto pozdrowień na stulecie szkoły”,
w ramach której trafiły do nas kartki
pocztowe od szkół z całej Polski zaangażowanych w projekt Erasmus+.
Wszyscy obecni otrzymali także materiały promocyjne - ekologiczne torby z logo szkoły i projektu Erasmus+
wykonane z okazji stulecia szkoły.
Konkurs fotograficzny
i filmowy
Na następne prace w postaci zdjęć
czekają nadal członkowie RSU - organizatorzy konkursu fotograficznego
„Obiektyw na szkołę”. Celem projektu jest pomysłowe uwiecznienie
zabytkowego budynku naszej szkoły
i interesujących detali architektonicznych. Podobnie jest z trwającym
konkursem filmowym: „Moja szkoła
LO to...” - uczniowie muszą wrócić

do szkoły, żeby mogli wymyślić scenariusze, nakręcić filmiki, przyjrzeć
się ciekawym miejscom, wydarzeniom i ludziom w naszym liceum.
Konkurs „Bądź jak
Ryszard Borth”
Mamy również propozycję dla
uczniów utalentowanych literacko.
Wszyscy, którzy piszą wiersze, prozę
lub formy publicystyczne mają szansę wziąć udział w zainicjowanym w
ubiegłym roku 2019/2020 Szkolnym
Konkursie Twórczości Własnej Młodzieży pod nazwą: „Bądź jak Ryszard
Borth”. To hasło nie zostało wybrane
przez organizatorki - bibliotekarkę
Paulinę Pacynę-Dawid i Karinę
Zalesińską przypadkowo, lecz ma
na celu popularyzację postaci poety i
wybitnego absolwenta naszej szkoły.
Teksty literackie związane z tematem
szkoły i życia uczniowskiego można
składać, a także przesyłać w wersji
elektronicznej, do końca marca 2021 r.
Jesteśmy w stałym kontakcie z
Komitetem Organizacyjnym 100-lecia szkoły i VII Zjazdu Absolwentów.
14 kwietnia 2020 roku do naszego
liceum trafiły materiały reklamowe przygotowane na tę uroczystość.
Przygotowali je do dystrybucji w
czasie planowanej uroczystości wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krzysztof Rudziński
i skarbnik Zenon Schumacher. Zakupiony został również nowy jubileuszowy sztandar Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka
Sucharskiego w Kępnie.
Trwają nadal starania społeczności szkolnej mające na celu kontynuację przedsięwzięć jubileuszowych,
choć nie jest to zadanie łatwe z powodu pandemii. Obecna data uroczystości 100-lecia szkoły jako placówki
polskiej oraz VII Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w
Kępnie to 29-30 maja 2021. Zapraszamy serdecznie!
Danuta Stefańska
Paulina Pacyna-Dawid
Karina Zalesińska

Policjanci zatrzymali dwóch pijanych kierowców, którzy po spożyciu alkoholu wsiedli za
kierownice pojazdów i doprowadzili do niebezpiecznych zdarzeń na drodze

Pijani kierowcy spowodowali kolizje

19 grudnia 2020 roku, o godzinie 18.00, na ul. Sportowej w Kępnie
doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem trzech samochodów. Policjanci, którzy przybyli na miejsce,
ustalili, że kierujący samochodem
marki Citroen, 43-letni mieszkaniec
gminy Zakrzewo, uderzył w stojący
prawidłowo przed światłami pojazd
marki Chatenet, który następnie uderzył w stojący przed nim pojazd marki Volvo. Wynik badania sprawcy na
zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu wskazał ponad 2,5 promila
alkoholu.
Tego samego dnia, po godzinie
21.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym, które miało
miejsce na drodze pomiędzy Kępnem
a Grębaninem-Kolonią. Kierująca
samochodem marki Audi, 44-letnia
mieszkanka Kępna, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, co doprowadziło do
wypadniecia pojazdu z jezdni i jego
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przewrócenia się. Okazało się, że
kierująca znajduje się pod wpływem
alkoholu – wynik badania wskazał

no także kwalifikowanej pierwszej
pomocy poszkodowanej kobiecie.
Przybyły na miejsce zdarzenia

Na ul. Sportowej doszło do zderzenia
3 pojazdów. Fot. KPP Kępno

prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano też strażaków
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Kępno i OSP Grębanin
oraz Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM). - Osoba podróżująca samochodem opuściła go o własnych
siłach przed przybyciem na miejsce
służb ratunkowych. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sorpcji rozlanych
płynów eksploatacyjnych, udzielo-

ZRM, po przebadaniu poszkodowanej, podjął decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala – relacjonuje
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Paweł Michalski. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych
obrażeń ciała.
Sprawcy tych zdarzeń stracili
swoje uprawnienia, zostali osadzeni
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i przed sądem odpowiedzą za
popełnione przestępstwa.
KR
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Drodzy Czytelnicy „Tygodnika Kępińskiego”, za nami jeden z najpiękniejszych okresów w roku – święta Bożego Narodzenia. Trwamy jeszcze w tym
wyjątkowym uniesieniu, jakie niosą ze sobą świąteczne przesłania i czas noworocznych pragnień, oczekiwań. Chcemy się dołączyć do dobrych życzeń. Może uda nam się skłonić Was do refleksji czy chwilowego zatrzymania w czasie pełnym pędu, do pozytywnych przemyśleń nad tym, co było
i co będzie. Mamy nadzieję, że naszymi skromnymi strofami, zamieszczonymi w dzisiejszym artykule, damy Wam chwilkę wytchnienia w niełatwej
dziś codzienności. Ze szczerymi życzeniami na Nowy Rok – Kępińscy Literaci

Z poetyckimi strofami w Nowy Rok

Kępińskie Koło Literatów działa
już od kilku lat na naszym terenie.
Poeci pochodzący z naszego regionu
są znani również poza nim. Miniony rok, mimo utrudnień związanych
z pandemią, nie uciszył ich głosu.
Działalność tej grupy można na bie-

żąco obserwować w mediach społecznościowych, na łamach lokalnej
prasy czy też podczas wywiadów lub
audycji radia SUD. Członkowie KKL
brali udział w różnorodnych projektach literackich na terenie całej Polski. Ich wiersze ukazały się w 2020

roku w wielu nowych pozycjach literackich. Mają już plany na dalszą
działalność i kolejne projekty. Mamy
nadzieję, że właśnie rozpoczęty rok
2021 okaże się równie owocny dla
członków KKL co ten, który minął.
Kępińscy Literaci

Jadwiga Miesiąc
NOWOROCZNE ŻYCZENIA
Monika Banaś
Narodziłeś się
we mnie
pamiętasz może modlitwę nad ranem
prosiłam wtedy o chwilę spokoju
nie pamiętać niczego
miłości rozczarowań i bólu egzystencji
chciałam niczego nie czuć
nawet Ciebie
być cichym świadkiem przemijania
tego co ludzie sobie nawarzyli
ale jak zwykle to Ty
nie zwątpiłeś we mnie
więc w odpowiedzi
mogę jedynie cichnąć milczeniem
bo zrodziłeś się we mnie na nowo
z tą naiwną acz skuteczną nadzieją
że zmienię wokół siebie świat
by pod równym zamieszkać nieboskłonem
gdzie Twój dom we mnie
a ja Eden mam w Tobie

z głosem potęgi dzwonów
świata ogromnego
stanąłeś w progach naszych domów
choć młody i piękny
w szaty niepewności odziany
ostrożnie wkraczasz w nowe dni
a my z nadzieją serca
z niepokojem pytamy
czy już spokojne będą nasze sny
czy zniknie trwoga lęk i łzy
ziemia znów radością oddycha
marzenia jak pacierz
składamy w pokorze
pomóż nam Boża Dziecino
daj zdrowie w darze
niech w duszach naszych
ogień dobroci płonie
niech szczęście zagości
byśmy znów poczuli
ciepło każdej dłoni
i przytulać się mogli do siebie
naucz nas dzielić się zawsze
w każdej potrzebie
szczerą miłością
i codziennym chlebem

Józef Frąckowiak
PonadDźwiękowo
Idzie nowe
Nie będę musiał robić
Ręce będą niepotrzebne
Zawiozą mnie wszędzie
Nogi będą zbędne
Tabletka mnie nasyci
Więc pozbędę się wnętrzności
By ułudzie nie ulec
Oczy zastąpię kamerą
A przemyślenia..
Zapewnią mi komputery
Czy wtedy będę Królem Świata
Czy wtedy będę jeszcze człowiekiem
Dokąd mnie zabierzesz
Ziemio wtedy

Piotr Wieczorek
Pa dół
Sen rozdziela stronice nocy,
świadomość karty dnia.
Tyle dobra i zła,
co dolin i szczytów.
Dla każdego skrawek.
Dobrze, że nad ziemią
jest jeszcze niebo.
(c) ajpiotr
(Pisownia tytułu zamierzona).

Danuta Zofia Buks
Piękne są noce
.
W dnia zawierusze czasem się gubimy,
kiedy tak płynie strumień czasu wartki.
Cenimy za to późniejsze godziny,
my – „nocne Marki”.
.
Noc nas otula swoim ciemnym płaszczem;
odgradza z wolna od dziennej gonitwy.
Zmęczoną głowę delikatnie głaszcze
dłoń aksamitna.
.
Tu Księżyc z buzią okrągłą jak dynia
tak zawadiacko oko do nas puszcza.
Harce po niebie ten łobuz wyczynia
z pieśnią na ustach.
.
Rozsiane wokół drogocenne perły
błyszczą na ciemnej, mięsistej kotarze.
Z rozwianą grzywą rumak biegnie srebrny
budząc się z marzeń.
.
Wciąż tyle piękna dostrzegamy nocą,
inni go nawet nie potrafią wyśnić.
Widzimy wokół, co reszta przeoczy,
my optymiści.
.
Chociaż życiowe szarpią nami sztormy,
idziemy naprzód i lubimy się śmiać.
Świat nie rozumie, kiedy niepokorni
tańczymy wśród gwiazd.

Anna Niesobska
Wśród gór
zapomniana wieś
stajnia uboga a taki blask w tej garsteczce siana.
Z każdą gwiazdką, z marzeniami z zamyślonych gwiazd
czekam cudu, który ma nastąpić…
Ta noc daruje najcięższe grzechy,
modle się o szczęśliwe rozwiązanie
Dla mnie,
dla Ciebie,
dla Was
Ewa Walentyna Maciejewska
Drogą z Saveh

Andrzej Mularczyk
Wigilia 2020
Mamo, tato, doszedłem,
jestem tak samo stary jak wy
na tej fotografii,
którą zabrałem opuszczając dom.
Chcę wam powiedzieć, że u nas
nic się nie zmienia.
Przygotowujemy się do świąt.
Mamy opłatek, choinkę i karpie.
Wieczorem przyjadą synowie
I będziemy śpiewać kolędy
i piosenki ojca z jego wojny,
te o rozmarynie i ułanach.
I tę twoją ulubioną. Boże coś Polskę.
Naszą Polskę.

na skwarnej ziemi
piasku
odcisnęli ślady
miłości mądrości nadziei
w księgach serc
na wieki
w pustynnym krajobrazie
blasku
podążać pragnę
od Saveh
za gwiazdą
Króla Wieków
po drodze gładkiej
jak sukno
przez noc ciemną
głęboką
szukać oazy

Marek Kowalski
Wigilia 24.12. 2020 S.S

u studni
otworzyć pięści
i nabrać
ziaren spełnienia
wiary
z ziemi pełnej jak orzech

W krainie, gdzie nadzieja
Była na wymarciu
Do kobiety nikomu nieznanej
- (tak jej się wydawało) –
Przyszedł Posłaniec
Niezwyczajny
Tym większe jej zdziwienie
Gdy usłyszała, - że Boga urodzi
Bo Najwyższa Władza uznała,
Że czas wielki ,by
Człowiek uwierzył, że
Ktoś go kocha
I w całym jego zagubieniu
Wie jak i dokąd iść
Bo dobrze zna drogę
Więc choć myślisz
Że dolina jest ciemna
I nie ma z niej wyjścia
Ten który się rodzi
Chce ci powiedzieć
Nie lękaj się
- JESTEM!

TY mnie prowadź
Boże...
Renata Adamska
***
rozgwieździło się niebo
świątecznym blaskiem
dobrych uczynków
zaiskrzyły na nowo
nadziei spragnione serca
tyle betlejemskiego dobra
w dniach kończącego się roku

Beata Szymoniak
Jedyny
Jak inna jest Twoja Miłość
skoro szukam jej w oczach każdego
Jak niemożliwa i nieogarnięta
że ma dłoń wciąż się wyrywa
Jak jestem stęskniona...
by dotknąć niewinności
Twojej idealnej Miłości
Czy wciąż mam umierać z pragnienia
z bezsenną nocą się zmierzać
Oczekiwać kroku w ciemności
może w końcu mnie zawołasz

jeśli w drodze zgubiliśmy gwiazdę
powędrujmy za wiarą Mędrców
zatrzymajmy w sobie
ich wytrwałość
w dążeniu do Tego
co oddał się światu
i pozostańmy w pokłonie
na dłużej
nie tylko dziś i jutro może
…a zobaczymy wówczas
że dobro w nas zakiełkuje
i odkryjemy pokłady
te skamieniałe dotąd
zalśni w nas
piękno odwiecznej Prawdy
i zapłoniemy na nowo
miłością do świata i ludzi
mimo wszystko
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Stowarzyszenie ARTwarium w mijającym sezonie warsztatowym zaoferowało dzieciom i młodzieży artystyczne
zajęcia dostosowane do nowej rzeczywistości związanej
z trwającą pandemią koronawirusa. Projekt był realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Bralin

Od pierwszych dni pandemii ratownicy z kępińskiego pogotowia włączyli się do bezpośrednich działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Pielęgniarskie 40 lat
w służbie zdrowia

Od początku pandemii lekarze i
ratownicy medyczni włączyli się do
bezpośrednich działań mających na

ły pielęgniarskiej w Ostrowie Wielkopolskim. - Zawód trochę pomogli
wybrać mi rodzice, choć jako młoda

ARTwarium warsztatowo
w dobie pandemii
Formę warsztatów dostosowano do potrzeb i możliwości młodych
uczestników. Panele odbywały się
stacjonarnie, bezpośrednio na obiekcie Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie, jak i
w wersji wirtualnej – on-line. Z tej
ostatniej opcji, jak się później okazało, skorzystała duża grupa uczestników projektu.
Projekt „ARTlokal – artystyczna
kuźnia” składał się z dwóch głównych części. Pierwszy element to
realizacja serii nagrywanych koncertów akustycznych, kreowanych
przez młodych dla młodych, a drugi – otwarcie katedry muzycznej,
w ramach której, w atrakcyjnej, innej niż dotychczas funkcjonującej,
bezpiecznej formule, mają miejsce
warsztaty z grupą młodych osób,
chcących grać również w przyszłości
w zespołach muzycznych. Odbyły
się serie zajęć nauki gry na różnych
instrumentach, jak np. gitara, perkusja, instrumenty klawiszowe, a także
warsztaty wokalne.
Warsztaty on-line to nowe wyzwanie dla Stowarzyszenia, dzieci
i młodzież mogli skorzystać z no-

woczesnego podejścia na specjalnie
dedykowanej platformie w sieci.
Uczestnictwo w warsztatach przez
Internet stało się tak samo efektywne, jak podczas tych odbywających
się w salach szkoleniowych. Ponadto
rodzice podkreślali, że zaoszczędzili
czas na dojazd oraz, pośrednio dzięki
takiemu rozwiązaniu, nie martwiono
się o barierę lokalizacyjną. Dzięki
udostępnionej platformie uczestnik
mógł wejść w interakcję z trenerem,
zadać nurtujące pytania, tak samo,
jak podczas stacjonarnych warsztatów. Niewykluczone, że w kolejnych
edycjach projektowych taka platforma zajęć będzie rozwijana i formalnie włączona w dostępną formę edukacji pozaformalnej Stowarzyszenia.
Wszelkie informacje dotyczące
przyszłych projektów Stowarzyszenia ARTwarium można znaleźć na
stronie internetowej: www.bralinfm.
pl oraz na fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/Bralinfm.
Projekt „ARTlokal – artystyczna
kuźnia” współfinansowany był przez
Gminę Bralin.
Dawid Kosakiewicz

Kępińscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który był nietrzeźwy i jechał rowerem po drodze ekspresowej S8, poruszając się pod prąd i bez oświetlenia

Jechał rowerem
drogą S8 pod prąd
13 grudnia br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
otrzymał zgłoszenie od kierowców,
którzy poruszali się drogą ekspresową S8, że na pasie w kierunku Wrocławia porusza się nieoświetlony
rowerzysta.
Dyżurny, z uwagi realne zagrożenie zdrowia i życia, natychmiast
skierował funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego we wskazane
miejsce. - Policjanci potwierdzili, że
na 99. kilometrze trasy S8 w kierunku Wrocławia pod prąd porusza się
nieoświetlony rowerzysta. Jak się
okazało, był to 30-letni mieszkaniec
gminy Kępno. Był nietrzeźwy – w
wydychanym powietrzu miał 3,42

6

promila alkoholu. Tłumaczył się, że
wraca do domu, jednak nie był świadomy, że znajduję się na drodze ekspresowej i jedzie pod prąd – relacjonuje oficer prasowy KPP Kępno sierż.
Rafał Stramowski. - 30-latek ryzykował własnym życiem. Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach
ekspresowych to 120 km/h. Każde
przejeżdżające obok niego auto mogło doprowadzić do poważnego wypadku – dodaje funkcjonariusz.
Kierującego rowerem doprowadzono do miejsca zamieszkania oraz
przekazano pod opiekę rodzinie.
Teraz czekają go wysokie kary finansowe za szereg wykroczeń, które
popełnił. 		
Oprac. KR

Zespół sekcji ratownictwa medycznego. Od lewej: Rafał Sennik - ratownik medyczny,
lekarz Janusz Blabuś, Iwona Porażka - pielęgniarka, Katarzyna Tomala - pielęgniarka
i lekarz Witold Tomczak

celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Już w
marcu do akcji ruszyły karetki medyczne, będące w dyspozycji specjalistycznej jednostki ratownictwa medycznego szpitala w Kępnie. Służba
ratownictwa medycznego, wyjeżdżała m.in. do pobierania wymazów od
osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i objętych kwarantanną
domową. Oprócz tego medycy pomagają również w transporcie osób
chorych i potencjalnie zarażonych do
miejsc ich izolacji lub kwarantanny.
- Od początku pandemii jesteśmy
na pierwszej linii frontu w walce z
koronawirusem. W tych trudnych
czasach, w jakich przyszło nam ratować zdrowie i życie ludzkie, musimy zachować wszelkie standardy
bezpieczeństwa sanitarnego. Pomaga nam w tym sprzęt i wyposażenie
do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, z których korzystamy w czasie
transportu chorych. Od niedawna
mamy testy antygenowe, wykorzystywane do przesiewowego badania
pacjentów w kierunku infekcji COVID-19. Stosowanie tych testów pomaga nam, przy zachowaniu pełnej
ostrożności, podjąć dalsze decyzje
związane z transportem chorych –
informuje Janusz Blabuś, kierownik
sekcji ratownictwa medycznego w
Kępnie.
Zaznacza również, że od kilku
miesięcy generalnie zespoły ratownictwa medycznego wzywane są raczej do istotnych wydarzeń medycznych. - Obserwuję taką tendencję
przy zadysponowanych wyjazdach,
że wyjeżdżamy tylko do poważnych
przypadków, czyli można powiedzieć: wzywani jesteśmy niejako w
ostateczności. Choć w statystykach
porównawczych mamy podobną
ilość wyjazdów, co przed pandemią
– zaznacza J. Blabuś.
Na uwagę zasługuje tu praca
Iwony Porażki, która od 40 lat pracuje w służbie zdrowie, a 34 lata
swojego życia poświęciła pracy w
pogotowiu ratunkowym jako dyspozytorka i pielęgniarka. Do Kępna
sprowadziła się po ukończeniu szko-
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dziewczyna lubiłam pomagać ludziom – wspomina I. Porażka. - Gdy
ja zaczynałam pracę w pogotowiu,
to nie było takiego sprzętu ratowniczego jak dziś. Więcej powiem, nie
było karetek „R”, pracowaliśmy,
ratując ludzi w bardzo spartańskich
warunkach. Teraz dysponujemy
nowoczesnym sprzętem, karetkami wyposażonymi w defibrylatory
i inne specjalistyczne urządzenia.
Poza tym mamy wysokospecjalistyczną kadrę medyczną, która ratuje zdrowie kępnian – stwierdza
pielęgniarka. Pani Iwona od stycznia
jest już na emeryturze, ale - jak mówi
- będzie jej brakowało pracy „na pogotowiu”, gdzie przepracowała całe
swoje zawodowe życie. Kierownik

dr J. Blabuś w samych superlatywach
ocenia jej pracę. - Będzie nam bardzo brakowało pani Iwony, która z
życzliwością i asertywnością wspierała nas w tych ostatnich trudnych
pandemicznych miesiącach. Trudno
będzie znaleźć następcę tak wzorowo wypełniającego swoje obowiązki
pracownika w tutejszym ratownictwie medycznym – ocenia J. Blabuś.
Z kolei lek. Witold Tomczak,
pełniący dyżury medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy kępińskim szpitalu, bardzo
wysoko ocenia profesjonalizm zawodowy I. Porażki. - Panią Iwonę znam
od lat 80-tych, pracowaliśmy razem
w pogotowiu ratunkowym. Pani
Iwona dysponuje wszystkimi atrybutami koniecznymi do wzorowej
posługi pielęgniarskiej. Są to: profesjonalizm, umiejętność zachowania zimnej krwi w sytuacjach krytycznych, empatia oraz życzliwość
w stosunku do pacjentów i ich rodzin, bezkonfliktowość w relacjach
ze współpracownikami, a przede
wszystkim niegasnący uśmiech na
twarzy. Według mojej obserwacji
realizacja pielęgniarskiego powołania była zawsze dla pani Iwony
przyjemnością. Można powiedzieć
z sentymentem, że wraz z odejściem
pani Iwony na emeryturę, mija pewna epoka w kępińskiej służbie zdrowia – podsumowuje pracę I. Porażki
W. Tomczak.
Pani Iwonie życzymy zdrowia
i wytchnienia od obowiązków na
zasłużonej emeryturze, choć znając
ją, o pomocy innym nie zapomni,
gdyż jest to już zakodowane w jej
osobowości. 		
m
I. Porażka po 40 latach pracy w służbie
zdrowia przeszła na emeryturę

Region

Gmina
echo rychtala
styczeń 2021, nr 1 (949)

XXIII sesja Rady Gminy Baranów

Budżet gminy Baranów przyjęty

29 grudnia 2020 r. w „Baranowskiej Chacie” odbyła się XXIII sesja
Rady Gminy Baranów. Rajcy większością głosów przyjęli projekt budżetu na 2021 rok.
Dochody budżetu na 2021
rok w gminie Baranów wyniosą
63.501.623,79 zł. Z kolei po stronie
wydatków zapisano kwotę w wysokości 79.501.623,79 zł. Deficyt budżetu
w kwocie 16.000.000,00 zł zostanie
pokryty planowanym do zaciągnięcia
długoterminowym kredytem. Gmina
aktualnie nie ma żadnego zadłużenia.
Projekt przegłosowano większością głosów. Od głosu wstrzymało
się troje radnych: Grzegorz Bystry,
Teresa Jerzyk i Hanna Urbańska.
- Analizując projekt, mam wrażenie,
że rozmawiamy o budżecie nie gminy
Baranów, a tylko miejscowości Baranów – stwierdził radny G. Bystry,
który zgłosił swoje uwagi do uchwały. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek odparła, że do tej pory sporo
inwestycji było realizowanych rów-

nież w innych miejscowościach. Podkreśliła też, że każdy radny chce jak
najwięcej dla swojego sołectwa, zapominając, że decyduje o losach całej
gminy. - Nie sposób budować dużych
inwestycji, kiedy każdy ciągnie dla
siebie – przyznała wójt.
Projekt budżetu zakłada sporo
inwestycji, na które zapisano łącznie 38 milionów złotych. W planie wydatków największe kwoty
zostały przewidziane na zadania
z działów: oświata i wychowanie
(23.688.013,16 zł), transport i łączność (15.550.159,81 zł), rodzina
(13.658.019,00 zł) oraz kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego
(8.573.624,18 zł). - Budżet na 2021
rok jest bardzo ambitny, jak co
roku. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) to 50% naszego budżetu
zaplanowanego na 2021 rok, czyli
aż 38 mln zł. Podobnie jak w 2020
roku (wydano 37 mln zł na inwestycje), samo dokończenie budowy
kompleksu oświatowo-sportowego w

Baranowie, budowa obwodnicy oraz
dróg na Osiedlu Murator kosztować
nas będzie ponad 20 mln zł. Gmina
od wielu lat nie jest zadłużona, choć
co roku występuje deficyt budżetowy
i źródłem jego pokrycia jest planowany długoterminowy kredyt. Jednak
w trakcie roku zdobywamy środki
zewnętrzne w postaci funduszy unijnych i dotacji, przetargi rozstrzygane
są w przystępnej cenie, oszczędzamy
w trakcie roku budżetowego w różnych paragrafach i na koniec roku
zostajemy z zerowym zadłużeniem.
Staramy się, by wyróżniała nas dobrze rozumiana gospodarność. Zajmujemy 1. miejsce w Wielkopolsce i
6. w kraju pod względem kondycji finansowej, inwestujemy, nasza gmina pięknieje i rozwija się we wszystkich kierunkach: przemysłowym,
edukacyjnym, infrastrukturalnym,
sportowym itp. To ogromny sukces
mieszkańców naszej gminy i pracowników urzędu – podsumowuje
B. Lewandowska-Siwek.
KR

Gmina Rychtal na modernizację sali wiejskiej w Drożkach
pozyskała spore dofinansowanie

Fot. Radio SUD

kurier baranowa
styczeń 2021, nr 1 (1185)

Modernizacja sali
na Klub Seniora

Trwają prace związane z modernizacją sali wiejskiej w Drożkach. Projekt inwestycji zakłada utworzenie w
tym miejscu Gminnego Klubu Seniora. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych z
programu „Senior +”. Całość prac pochłonie 250 tysięcy złotych. - Dom ludowy będzie w całości wyremontowa-

ny. Mieliśmy problemy z zapadającą
się posadzką, nie było odpowiedniej
wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji. To wszystko teraz będzie zrobione.
Budynek będzie odpowiednio przygotowany, aby mógł funkcjonować jako
Klub Seniora dla wszystkich osób z
gminy – mówi wójt gminy Rychtal
Adam Staszczyk.
Oprac. KR

Dom ludowy będzie w całości
wyremontowany. Fot. Radio SUD

Kolizja samochodów osobowych w miejscowości Mroczeń Feliksów

Czołowe zderzenie w Mroczeniu

18 grudnia 2020 r., o godzinie
16.24, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kęp-

nie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym na 105 km drogi krajowej
nr 39 w Mroczeniu. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Na szczęście nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Mroczeń i OSP Baranów.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że czołowemu zderzeniu uległy dwa samochody osobowe. Wszyscy uczestnicy zdarzenia
znajdowali się poza pojazdami i nie
wymagali pomocy medycznej. Na
potrzeby działań zablokowano ruch
na drodze. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu zasilania w uszkodzonych pojazdach.
Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję udrożniono
ruch na drodze – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

XXVII sesja Rady Gminy Rychtal

Uchwalili budżet na 2021 r.

29 grudnia 2020 r. odbyła się
XXVII sesja Rady Gminy Rychtal, podczas której radni przyjęli projekt budżetu na 2021 rok.
Dochody budżetu na 2021 rok w
gminie Rychtal planowane są na poziomie 19.490.972,60 zł. Kwota po
stronie wydatków to 21.284.868,32
zł. Deficyt budżetu w kwocie
1.793.895,72 zł zostanie pokryty
przychodami z tytułu kredytów i

– 2.395.000,00 zł), administracja publiczna (2.673.916,32 zł) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1.741.675,77 zł). Projekt uchwały
zyskał aprobatę wszystkich radnych.
Projekt budżetu na 2021 rok zakłada kilka inwestycji, na które zapisano w sumie 5,7 miliona złotych.
- Najważniejszym zadaniem zaplanowanym do realizacji w 2021 roku
będzie budowa kanalizacji w Wiel-

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. W gminie Baranów dla uczniów klas I-IV szkoły
podstawowej od 11 stycznia ruszą półkolonie organizowane przez szkoły

Półkolonie w dobie pandemii

Półkolonie muszą być organizowane według wytycznych sanitarnych przygotowanych przez
Dyrektorzy obradowali, jak mają
wyglądać tegoroczne półkolonie

Ministerstwo Edukacji Narodowej
wspólnie z Ministerstwem Zdrowia
i Głównym Inspektoratem Sanitar-

nym. Uczestniczyć w nich mogą
wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję
dróg oddechowych. Rodzice powinni zapewnić dziecku indywidualną
osłonę nosa i ust do zastosowania w
przestrzeni publicznej.
Półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. Na cele półkolonii mogą
być przeznaczone: sale świetlicowe,
sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie
dystansu społecznego. Jedna grupa
uczestników półkolonii powinna
przebywać w wyznaczonej i stałej
sali. Grupa nie może być większa
niż 12 dzieci. Skład grupy ma się nie
zmieniać. Grupa powinna też mieć
swojego stałego wychowawcę. ems

W gminie Rychtal w 2021 roku realizowane
będą inwestycje za kwotę 5,7 miliona złotych

pożyczek, wolnymi środkami z lat
ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych. Aktualne zadłużenie gminy
wynosi prawie 4 miliony złotych.
Największe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań z działów: oświata i wychowanie (6.360.956,45 zł), rodzina
(5.308.260,36 zł), rolnictwo i łowiectwo (2.407.600,00 zł, w tym infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

kim Buczku. Wiąże się to z odtworzeniem nawierzchni drogi i chodników oraz budową odwodnienia
drogi powiatowej. Jest to zadanie
realizowane wspólnie z Powiatem
Kępińskim. Będzie ono kosztować
około 3 miliony złotych. Druga duża
inwestycja zlokalizowana jest także w Wielkim Buczku – to budowa
zbiorników retencyjnych przy stacji
uzdatniania wody – podsumowuje
wójt Adam Staszczyk.
KR
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Piłka nożna
4. Liga Grupa Wielkopolska >>> W Kępnie nie ma zbyt wielu powodów do zadowolenia po pierwszej części rozgrywek. W rundzie rewanżowej jedyny nasz przedstawiciel
na tym szczeblu rozgrywkowym, jeśli w ogóle przystąpi wiosną do rozgrywek, będzie
walczyć o ligowy byt. Jasne cele mają również piłkarze z Wrześni i Nowych Skalmierzyc,
którzy z kolei rwą się o prawo gry w trzeciej lidze

Fot. Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

Pokonali koronawirusa
i jesień dograli do końca

Jesień w czwartej lidze obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. Kto zaskoczył pozytywnie, a kto
zawiódł? Jak poradzili sobie beniaminkowie? Jaki był najciekawszy mecz? Które drużyny najbardziej zasługują na awans, a które do końca będą bić się o utrzymanie? Pierwsza część sezonu była
solidnie storpedowana przez pandemię koronawirusa. Wiele meczów odwoływano, ale czwartoligowcom udało się ostatecznie rozegrać całą rundę i symbolicznie pokonać koronawirusa.
Trudny, dziwny, smutny – tak właśnie większość Polaków ocenia 2020
rok. Jaki był on dla czwartoligowców?
Był on trudny dla całego środowiska
piłkarskiego z dwóch powodów. Niedokończony sezon 2019/2020, w którym
nie wyłoniono ani jednego spadkowicza co spowodowało trzęsienie ziemi
we wszystkich rozgrywkach, a także
aktualny sezon, rozgrywany bez kibiców, w różnych formułach. – Za nami
runda jesienna wyjątkowego sezonu.
Rok 2020 był czasem zbierania nietypowych doświadczeń i podejmowania
trudnych decyzji. Rozwój pandemii
sprawił, że nie udało się dokończyć
poprzednich rozgrywek, co całkowicie
zaburzyło ligowy ład. 22 drużyny rywalizujące w czwartej lidze to sytuacja
dotąd niespotykana. Większa liczba
uczestników wymusiła wdrożenie specyficznego systemu rozgrywek, bo nie
dość, że kluby rozgrywały jesienią 21
spotkań to jeszcze ich rangę podnosił
fakt, że już po półroczu można było
zapewnić sobie ligowy byt. Tych, którym ta sztuka się nie udała, wiosną
czeka niezwykle trudna batalia o każdy
bezcenny punkt – mówi Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Bez wątpienia był to
trudny rok, ale nie zabrakło w nim też
dobrych momentów. Zdaniem sternika
Wielkopolskiego ZPN konsekwentne
budowanie marki rozgrywek zaowocowało pozyskaniem po raz pierwszy w
historii sponsora tytularnego czwartej
ligi. – Wspólne podnoszenie jakości
sportowej i organizacyjnej dało wymierną, atrakcyjną dla firm wartość
marketingową. Dzięki współpracy z
firmą Proeko i zaangażowaniu wszystkich klubów codziennością stały się
materiały audiowizualne z rozgrywek.
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Jak cenny okazał się projekt nagrywania spotkań, przekonało nas życie, gdy
sytuacja zmusiła do zamknięcia trybun
dla kibiców. Szczególnie cieszy mnie
fakt, że nasze działania stały się impulsem i otworzyły nowe możliwości, które
kluby postanowiły same chętnie rozwijać. To pokazuje wielki potencjał, jaki
wciąż drzemie w naszej czwartej lidze
– dodaje Paweł Wojtala.
Beniaminkowie
Tutaj bez wątpienia siedem drużyn
podzieliło się na dwa obozy. Jeden gra
dość niespodziewanie o czołowe lokaty w grupie mistrzowskiej, drugi zaś
czeka wiosną walka w grupie spadkowej. Druga część rozgrywek odbędzie
się bowiem w podziale na grupę mistrzowską liczącą 8 najlepszych drużyn i grupę spadkową składającą się
z pozostałych 14 zespołów. W grupie
mistrzowskiej rywalizacja odbywać się
będzie w systemie mecz i rewanż. Rozegranych zostanie 14 kolejek. Grupa
spadkowa rozegra natomiast o jedną
kolejkę mniej. Zespoły zagrają każdy z
każdym na zasadzie rewanżu za pierwszą rundę. Oznacza to, że gospodarzem
meczu pomiędzy danymi drużynami
będzie zespół, który jesienią grał na wyjeździe. W tej grupie zagra czterech beniaminków, ale tylko jeden z nich prezentuje się w miarę solidnie. To Wilki
Wilczyn, a więc zespół, który otarł się
o grupę mistrzowską. Drużynie z Wilczyna do osiągnięcia tego celu zabrakło
pięciu punktów. Bez wątpienia beniaminek z Wilczyna powinien wiosną
powalczyć o czołowe miejsca w grupie
spadkowej. Zdecydowanie gorzej radzą
sobie pozostali beniaminkowie. Krobianka Krobia, Warta II Poznań oraz
GKS Dopiewo to najsłabsze drużyny
rundy jesiennej. Zwłaszcza katastrofal-

nie prezentuje się sytuacja drużyny z
Dopiewa. Tylko cztery zdobyte punkty
w dwudziestu jeden meczach to nie jest
powód do dumy. W trakcie rundy został
wymieniony szkoleniowiec, ale, niestety, nie zadziałał efekt nowej miotły.
W dziesięciu spotkaniach pod wodzą
trenera Przemysława Łoniewskiego
gracze z Dopiewa zdobyli tylko jeden
punkt. Wiosną szkoleniowiec nie otrzyma szansy na wdrożeniu swoich pomysłów. Kilka tygodni temu zarząd GKS-u
po raz trzeci w ostatnim półroczu dokonał bowiem zmiany na stanowisku trenera. Nieco spokojniej jest w szeregach
Krobianki i rezerw Warty. Zespoły co
prawda są zagrożone spadkiem, ale ich
sytuacja jest o niebo lepsza od drużyny
z Dopiewa. Piłkarze z Krobi i Poznania do bezpiecznych miejsc tracą kilka
punktów, ale wiosną powinni skutecznie włączyć się do walki o ligowy byt.
Walka o awans
Niewątpliwie najbliżej trzeciej ligi
są obecnie Pogoń Nowe Skalmierzyce
i Victoria Września. Zespoły te grały
równo niemal przez całą rundę. Pogoń
i Victoria zgromadziły po 46 punktów,
ale mają zaledwie dwa oczka przewagi
nad trzecią w stawce Wartą Międzychód. Drużyna z Międzychodu nie
powinna być zainteresowana jednak
awansem i grą na zapleczu drugiej ligi,
dlatego też gracze z Nowych Skalmierzyc i Wrześni są poniekąd skazani w
tym sezonie na promocję do wyższej
ligi. Pogoń i Victoria dysponują solidną ofensywą, a w ataku obu drużyn
grają czołowi strzelcy ligi – Mikołaj
Jankowski i Daniel Kaczmarek. Jeżeli liderzy seryjnie nie zaczną wiosną
przegrywać, co jest naprawdę mało
możliwe, to któryś z nich zamelduje
się w trzeciej lidze. Drużyną, która
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może pokrzyżować szyki faworytom jest Centra Ostrów Wielkopolski.
Podopieczni Mariusza Posadzego na
półmetku rozgrywek zajmują czwarte
miejsce. Świetna postawa ostrowian
to między innymi efekt wzmocnień
oraz utrzymania trzonu drużyny, a
także konsekwencja w postaci wprowadzania i ogrywania wychowanków.
Zaledwie cztery punkty straty do lidera pozwalają wierzyć w to, że wiosną
emocji w wyścigu o awans zabraknąć
nie powinno.
BAS

10. KP Obra 1912 Kościan
11. GKS Wilki Wilczyn
12. MKS Olimpia Koło
13. KKS Polonia Kępno
14. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
15. KP Victoria Ostrzeszów
16. MKS Lubuszanin Trzcianka
17. KS Polonia 1912 Leszno
18. KSS Kotwica Kórnik
19. TPS Winogrady Poznań
20. LZS Krobianka Krobia
21. KS Warta II Poznań
22. GKS Dopiewo

Tabela po rundzie jesiennej

1. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
2. MKS Victoria Września
3. MLKP Warta Międzychód
4. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp.
5. LKS Gołuchów
6. KKS 1925 II Kalisz
7. MLKS Odolanovia Odolanów
8. KS LZS Iskra Szydłowo
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.

21
21
21
21
21
21
21
21
21

46
46
44
42
41
37
34
34
33

60:24
55:26
49:19
46:23
42:16
38:38
45:30
31:27
45:35

24
19
18
16
12
12
12
12

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

33
29
28
27
26
26
26
22
20
20
18
17
4

40:41
42:41
33:44
28:38
33:28
34:39
43:57
31:54
29:40
32:52
24:53
33:48
11:51

Najskuteczniejsi strzelcy
rundy jesiennej

Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Jędrzej Drame (Warta Międzychód)
Daniel Kaczmarek (Pogoń Nowe S.)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)

NAJ, NAJ, NAJ... RUNDY JESIENNEJ
=> Najwyższe zwycięstwo: Polonia Kępno - GKS Dopiewo - 8:0 (14. kolejka);
KKS II Kalisz - Victoria Września - 0:8 (18. kolejka).
=> Najwięcej bramek w jednym meczu: Wilki Wilczyn - Tarnovia Tarnowo - 9
goli (3:6); Pogoń Nowe Skalmierzyce - Obra Kościan - 9 goli (8:1); Victoria
Września - Obra Kościan - 9 goli (5:4); Polonia Leszno - LKS Gołuchów - 9 goli
(1:8).
=> Najdłuższa seria bez porażki: Victoria Września - 14. meczów (od 1 sierpnia do 31 października).
=> Najdłuższa seria zwycięstw: Victoria Września - 7. meczów (od 1 sierpnia
do 12 września).
=> Najwięcej goli padło w meczach klubu: Lubuszanin Trzcianka - 100. goli
(43. strzelone; 57. straconych).
=> Najwięcej minut klubu zachowującego czyste konto: Centra Ostrów Wlkp.
- 357. minut.
=> Najczęściej padający wynik: 1:1 - 19. razy; 1:2 (wygrana gości) - 19. razy.
=> Najwięcej minut na boiskach: Łukasz Walczak (Polonia Kępno) - 1890.
minut; Tobiasz Nowicki (Victoria Września) - 1890. minut; Patryk Sikora (Odolanovia) - 1890. minut.
=> Najczęściej wchodzący z ławki: Tomasz Krakowski (Centra Ostrów Wlkp.)
- 17. razy; Szymon Młynarczyk (LKS Gołuchów) - 17. razy; Szymon Celmer
(Odolanovia) - 17. razy; Jakub Szymanowski (Krobianka Krobia) - 17. razy.
=> Najczęściej zmieniany zawodnik: Miłosz Urbański (Krobianka Krobia) - 17.
razy.
=> Najczęściej strzelający zawodnik: Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn) bramka co 77,5. minuty.
=> Najdłużej niepokonany bramkarz: Tomasz Nowicki (Victoria Września) 339. minuty.
=> Najmłodszy i najstarszy zawodnik rozgrywek: Bartosz Dubel (Warta II
Poznań) - 15. lat i 107. dni; Sławomir Hajdamowicz (Warta Międzychód) - 46.
lat i 195. dni.
=> Najciekawszy mecz: naszym zdaniem mecz 21. kolejki rozegrany 5 grudnia
pomiędzy Polonią Leszno, a Victorią Ostrzeszów, zakończony wygraną drużyny z Leszna 4:3. Mecz rozpoczął się od trafienia Victorii w 7. minucie (bramka
Macieja Stawińskiego), ale ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 2:1 dla Polonii (bramki w 16. i 18. minucie). Mecz był popisem Macieja
Stawińskiego, którego kolejne dwa trafienia sprawiły, że ostrzeszowianie w 80.
minucie objęli prowadzenie 3:2. Zwycięstwa nie dowieźli jednak do końca. W
85. minucie Polonia odpowiedziała wyrównującym trafieniem, a w doliczonym
czasie gry losy spotkania rozstrzygnął Kyrylo Omelchenko. Bardzo szybki i stojący na wysokim poziomie mecz. Szkoda, że kibicom nie było dane emocjonować się tym pojedynkiem z trybun.

POZOSTAŁE LICZBY 4. LIGI

=> Najlepszym i najskuteczniejszym atakiem w rundzie jesiennej może pochwalić się Pogoń Nowe Skalmierzyce, której piłkarze strzelili w dwudziestu
jeden meczach 60. bramek, co daje średnio 2,85 bramki w jednym meczu.
=> Najmniej skuteczną linię ataku ma z kolei GKS Dopiewo. Ligowy outsider
jesienią zdobył zaledwie 11. bramek, czyli średnio 0,52 gola w meczu. Słaby bilans ma jeszcze Krobianka Krobia. Drużyna reprezentująca strefę leszczyńską
strzeliła w rundzie jesiennej 24. bramki, czyli średnio 1,14 gola na mecz.
=> Szesnaście bramek stracił LKS Gołuchów, co daje średnio 0,76 bramki w
meczu. Solidną defensywą może pochwalić się jeszcze Warta Międzychód (19.
straconych bramek).
=> Najwięcej, bo 57 bramek dał sobie strzelić Lubuszanin Trzcianka. Walczący
o ligowy byt Lubuszanin tracił w meczu średnio 2,71 bramki.
=> Najwięcej, bo po 14 zwycięstw odnieśli liderzy rozgrywek Pogoń Nowe
Skalmierzyce oraz Victoria Września. Trzynaście meczów wygrały z kolei Warta Międzychód, Centra Ostrów Wlkp. i LKS Gołuchów.
=> Zaledwie trzech porażek doznały jesienią trzy czołowe zespoły rozgrywek:
Pogoń Nowe Skalmierzyce, Victoria Września oraz Warta Międzychód. Z kolei
aż 17. porażek w pierwszej części sezonu zanotował zamykający tabelę GKS Dopiewo.
=> Przed własną publicznością najlepiej spisywała się Pogoń Nowe Skalmierzyce. Lider w jedenastu domowych spotkaniach odniósł dziesięć zwycięstw i
doznał jednej porażki.
=> W spotkaniach wyjazdowych brylowała z kolei Centra Ostrów Wlkp., która wygrała osiem z dziesięciu spotkań, zanotowała jeden remis i doznała jednej porażki.
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ROzmaitości

Piłka nożna >>> Podopieczni Marka Wojtasiaka w najbliższy weekend rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej. W planach jest rozegranie sześciu meczów kontrolnych

Orzeł zdradził plany na zimę

Znany jest już dokładny plan przygotowań piłkarzy Orła Mroczeń do rundy rewanżowej obecnego sezonu. Drużyna prowadzona przez Marka Wojtasiaka przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie w
najbliższą sobotę, 9 stycznia. W notatniku trenera znalazło się sześć terminów, w których mroczenianie
rozegrają mecze kontrolne. Pierwszym przeciwnikiem będzie występujący w Wielkopolskiej Klasie Okręgowej GKS Grębanin, z którym piłkarze Orła zmierzą się jeszcze w pierwszym miesiącu przygotowań.
Kontrolne spotkanie z piątym ze- toria Ostrzeszów. Oba te mecze zostaną cia z SKP Słupca. Pierwsze wyjazdowe
społem Wielkopolskiej Klasy Okręgo- rozegrane na boisku ze sztuczną na- spotkanie w 2021 roku gracze z Mrowej zaplanowano na sobotę, 23 stycznia. wierzchnią w Ostrzeszowie. Z kolei na czenia rozegrają 13-14 marca z RaszPierwszy tegoroczny sparing mrocze- 27 lutego zaplanowano próbę generalną kowianką Raszków. Przypomnijmy, że
nian rozpocznie się o godzinie 17:00 przed startem rozgrywek ligowych. Od- Orzeł zakończył pierwszą część sezonu
na boisku ze sztuczną nawierzchnią w będzie się ona najprawdopodobniej w na trzecim miejscu w tabeli. Piłkarze z
Kluczborku. Sześc dni później mrocze- Kępnie, a formę mroczenian sprawdzi Mroczenia zgromadzili na swoim koncie
nianie rozegrają drugą potyczkę kontro- Strażak Słupia. Gracze Marka Wojta- trzydzieści sześć punktów – jedenaście
lną. Rywalem piłkarzy Orła będzie tym siaka ligowe zmagania rozpoczną w razy zwyciężając, trzy remisując i dorazem Zefka Kobyla Góra, a starcie z weekend 6-7 marca od domowego star- znali tyle samo porażek.
BAS
ligowym rywalem mroczenian odbędzie
PLAN ZIMOWYCH PRZYGOTOWAŃ ORŁA
się w Ostrzeszowie. Kolejnym rywalem
mroczenian w meczach kontrolnych
9 stycznia 2021 r.............................................
początek zimowych przygotowań
będzie reprezentant Opolskiej Klasy
23 stycznia 2021 r., 17:00...............................
GKS Grębanin – Orzeł Mroczeń
A, Klub Sportowy iPrime Bogacica, z
29 stycznia 2021 r., 18:00...............................
Zefka Kobyla Góra – Orzeł Mroczeń
którym podopieczni Marka Wojtasia6 lutego 2021 r., 15:00....................................
KS iPrime Bogacica – Orzeł Mroczeń
ka zmierzą się 6 lutego w Kluczborku.
13 lutego 2021 r.,16:30...................................
Barycz Janków P. – Orzeł Mroczeń
Tydzień i dwa tygodnie później (13 i 20
20 lutego 2021 r.,12:00 . ................................
Victoria Ostrzeszów – Orzeł Mroczeń
lutego) rywalami mroczeńskich piłka27 lutego 2021 r., 15:00..................................
Strażak Słupia – Orzeł Mroczeń
rzy będą reprezentanci naszego regionu
6-7 marca 2021 r.............................................
rozpoczęcie rozgrywek ligowych
– Barycz Janków Przygodzki oraz Vic-

Piłka nożna >>> W poniedziałek, 28 grudnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku, zgodnie z którym do 17 stycznia będą obowiązywać nowe
regulacje w obszarze sportu w ramach walki z koronawirusem

Nowe regulacje weszły w życie

Jeszcze w grudniu 2020 r., w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ustanawiające m.in. zasady
organizacji współzawodnictwa i zajęć sportowych w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia. Tym samym kluby i organizacje sportowe poznały szczegóły dotyczące możliwych działań klubów i innych organizatorów.
mocno ogranicza również organizację
Oficjalne zapisy aktu prawnego w
zajęć uległa zatem zawężeniu względem
zakresie osób dopuszczonych do uczestdotychczasowych regulacji, ale zgodna z
zajęć dla dzieci i młodzieży. Uprawnionictwa w zajęciach nie różnią się od tych
przedstawionym w grudniu projektem.
nym do wystawiania dokumentów jest
Polski Związek Sportowy, którym w
przedstawionych w projekcie. – OrganiKluczowe doprecyzowanie uprawnień
przypadku piłki nożnej jest wyłącznie
zacja współzawodnictwa sportowego,
znajduje się natomiast w § 10 ust. 16,
Polski Związek Piłki Nożnej. Wielkozajęć sportowych i wydarzeń sportogdzie pojawia się warunek posiadanie
wych jest możliwa (bez udziału publiczodpowiedniego dokumentu potwierdzapolski ZPN, choć jest członkiem PZPN
ności) tylko i wyłącznie w przypadku
jącego spełnianie jednego z powyższych
i realizuje zadanie organizacji rozgrysportu zawodowego w rozumieniu art.
warunków. – Okoliczności, o których
wek pod jego zwierzchnictwem, stanowi
osobny byt prawny jako stowarzyszenie
2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)
mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza doi nie jest władny do wystawienia takienr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
kument wystawiony przez podmiot
uznającego niektóre rodzaje pomocy za
opłacający wynagrodzenie lub stypengo dokumentu. W związku z tym PZPN
specjalna uchwałą upoważnił wszystkie
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zadium sportowe albo przez odpowiednio
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub
międzynarodową federację sportową
wojewódzkie związki do wystawiania
dokumentów potwierdzających członzawodników pobierających stypendium
działającą w sporcie olimpijskim lub
kostwo i uczestnictwo we współzawodsportowe, o którym mowa w ustawie z
paraolimpijskim lub inną uznaną przez
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; lub
Międzynarodowy Komitet Olimpijnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
Więcej o tym można przeczytać w pozawodników będących członkami kadry
ski albo międzynarodową organizację
narodowej; lub reprezentacji olimpijsportową o zasięgu kontynentalnym
niższym artykule pt. „WZPN rozpoczął
skiej; lub reprezentacji paraolimpijnależącą do takiej federacji, albo polski
wydawanie oświadczeń”. W odniesieniu
skiej; lub uprawiających sport w ramach
związek sportowy – można przeczytać
do klubów piłkarskich niższych lig, w
świetle wprowadzonych przepisów możligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
w projekcie. W opinii radcy prawnego
liwe na chwilę obecną jest wyłącznie prolub dzieci i młodzieży uczestniczącej we
Wielkopolskiego ZPN powyższy punkt
współzawodnictwie sportowym prowabudzi pewne wątpliwości interpretacyjwadzenie zajęć dla zawodników, którzy
z tego tytułu pobierają wynagrodzenie,
dzonym przez odpowiedni polski zwiąne. Nie określono, czy jest równoznaczne
zek sportowy (§ 10 ust. 15 pkt 1 rozpoz tym, że uczestnicy zajęć bądź organico musi być potwierdzone dokumentem
wystawionym przez podmiot (w domyśle
rządzenia) – czytamy w grudniowym
zator powinni się legitymować takim
klub) wypłacający wynagrodzenie. BAS
projekcie rządu. Grupa dopuszczona do
dokumentem. Niestety, taki zapis bardzo

Piłka nożna >>> Wielkopolskie kluby mogą ubiegać się o stosowne oświadczenia upoważniające je do organizacji zajęć w okresie zwiększonych obostrzeń. Prośby należy kierować
e-mailowo do Wielkopolskiego ZPN

WZPN rozpoczął wydawanie oświadczeń

Polski Związek Piłki Nożnej uchwałą Komisji do spraw Nagłych z 29 grudnia 2020 r. upoważnił wszystkie wojewódzkie związki do wystawiania dokumentów potwierdzających członkostwo i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Tym samym kluby mogą otrzymać od Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej stosowne oświadczenia upoważniające do organizacji zajęć w okresie zwiększonych obostrzeń.
Wprowadzenie nowych regulacji na w jej imieniu, jako Polskiego Związku ży podać też adres siedziby i - w przypadokres od 28 grudnia do 17 stycznia wpro- Sportowego, stosownych dokumentów ku posiadania - numer REGON. Wnioski
wadziło wiele niepewności w środowi- wymaganych przez prawo. Tym samym należy kierować mailowo - ze skrzynki
sku piłkarskim, bowiem rozporządzenie członkowie Wielkopolskiego Związku klubowej w domenie @wielkopolskizpn.pl
niezbyt precyzyjnie wskazywało kwestię Piłki Nożnej mogą już mailowo zgłaszać do dyrektora biura, Macieja Chłodnickiegrup dopuszczonych do organizacji zajęć prośby o przygotowanie dedykowanych go - maciej.chlodnicki@wielkopolskizpn.
sportowych. Polski Związek Piłki Nożnej zaświadczeń. Zgodnie z obowiązującym pl. Kluby, które wcześniej poprosiły zwiąjuż 23 grudnia postanowił wystosować stanem prawnym wystawiane zaświad- zek o podobny dokument (nie mając pewdo Ministerstwa Zdrowia prośbę o przed- czenia będą uprawniać do organizacji ności czy będzie miał on jakąkolwiek moc
stawienie właściwych interpretacji wpro- zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczą- prawną), nie muszą składać ponownej
wadzonych zmian w odniesieniu do piłki cej w rozgrywkach. Nie mają natomiast prośby. Oświadczenia będą przygotowynożnej, bazując na przepisach związko- zastosowania w przypadku zespołów se- wane w kolejności zgłoszeń i przesyłane
wych. Pod koniec grudnia krajowa federa- niorskich. Dokumenty są wystawiane na w odpowiedzi mailowo.
BAS
cja wykonała kolejny krok, upoważniając klub, nie na poszczególne drużyny. Skławojewódzkie związki do wystawiania dając prośbę, oprócz nazwy drużyny nale-

Co słychać u rywali
Polonii Kępno, Orła
Mroczeń i GKS-u Rychtal?
Za niespełna dwa miesiące czwartoligowcy oraz zespoły z jego
zaplecza rozpoczną drugą część sezonu 2020/2021. Wiosna w
obu klasach rozgrywkowych zapowiada się pasjonująco, a walka
pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie. Postanowiliśmy więc
sprawdzić, co obecnie dzieje się w klubach rywali naszych drużyn
występujących na tych szczeblach rozgrywkowych.

KP VICTORIA OSTRZESZÓW

Runda jesienna obecnego sezonu była bardzo słaba w
wykonaniu piłkarzy z Ostrzeszowa. Victoria zgromadziła
jesienią dwadzieścia sześć punktów, co na półmetku dało
ostrzeszowianom dopiero piętnaste miejsce w tabeli. Taki
rezultat sprawił, że wiosną gracze Victorii będą walczyć o
zupełnie inne cele, niż o te, które założyli sobie przed startem
obecnych rozgrywek. Widmo spadku zmusiło włodarzy
klubu do podjęcia męskich decyzji. Dlatego też końcówka 2020 roku przyniosła
bardzo istotne zmiany w sztabie pierwszej drużyny. Najpierw z funkcji trenera
zrezygnował Piotr Konstanciak, który w Victorii pojawił się przed niespełna
pięcioma laty. Informacje te zostały potwierdzone w poniedziałek, 21 grudnia. –
Był to dla mnie wielki zaszczyt prowadzić tak wielki klub. Oczywiście, były
momenty gorsze i lepsze. Na pewno zapamiętam te dobre, czyli utrzymania
i awanse – podsumowywał na gorąco były już trener Victorii. Ostrowianin pojawił
się w ostrzeszowskim klubie w kwietniu 2016 roku. Debiut nowego szkoleniowca w
Ostrzeszowie był wręcz wymarzony, bowiem Victoria pokonała w czwartoligowych
derbach regionu Polonię Kępno 3:0. Poszukiwania nowego trenera nie trwały
jednak długo, bowiem jeszcze przed świętami kibice Victorii poznali nazwisko
nowego. Został nim Leszek Krutin, który ostatnie miesiące z sukcesami pracował
w Odolanovii Odolanów, a w poprzednich sezonach jako szkoleniowiec Astry
Krotoszyn. Ostrzeszowianie przygotowania do rundy wiosennej rozpoczną za kilka
dni, ale klub nie przedstawił jeszcze dokładnego planu zimowych przygotowań.

KS STAL PLESZEW
Rywal Orła Mroczeń i GKS-u Rychtal w piątej lidze zajmuje na
półmetku tych rozgrywek dziewiąte miejsce. Trener Mariusz
Kułak, który w czerwcu zastąpił Łukasza Bandosza, nie miał
łatwego zadania. Rozpoczął budowę drużyny praktycznie od
podstaw. Szukał poszczególnym zawodnikom optymalnych
pozycji na boisku, dając przy tym szansę wszystkim piłkarzom.
W tym można zatem dopatrywać się nierównej postawy drużyny
podczas pierwszej części sezonu. Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. piłkarze
z Pleszewa odbyli ostatnie treningi przed urlopową przerwą. Z kolei w najbliższy
poniedziałek, 11 stycznia odbędzie się natomiast pierwszy trening w ramach
przygotowań do rundy wiosennej. – 11 styczna chcemy już ruszyć pełną parą,
bo liga, jeżeli wystartuje, to pewnie w pierwszy czy drugi weekend marca. Na
dobrą sprawę będą dwa miesiące na przygotowanie. Na dzień dzisiejszy nie są
planowane wzmocnienia z zewnątrz. Każdy transfer z zewnątrz automatycznie
blokuje miejsce zawodnika z Pleszewa. Jeżeli nie mamy aspiracji, żeby
dzisiaj awansować do czwartej ligi, to nie ma sensu ściągać zawodników
z innych zespołów, bo zawodnicy z Pleszewa i okolic mieliby blokowane
miejsca. Jeżeli ktoś już by dołączył, to raczej osoba, która jest już związana
z Pleszewem, bo nie ma sensu generować kosztów – wyjaśnia Mariusz Kułak,
szkoleniowiec pleszewian. W trakcie zimowych przygotowań drużyna rozegra aż
osiem meczów kontrolnych. Pierwszym przeciwnikiem Stali będą rezerwy Warty
Poznań. Mecz odbędzie się 24 stycznia, najprawdopodobniej na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Jarocinie. Pozostałe mecze kontrolne pleszewianie rozegrają już na
boisku ze sztuczną nawierzchnią należącym do spółki Sport Pleszew. 30 stycznia
pleszewskich piłkarzy czeka sprawdzian z Polonią Środa Wielkopolska, a więc
najbardziej wymagającym rywalem podczas zimowych przygotowań. Drużyna ze
Środy Wielkopolskiej to wicelider trzeciej ligi i jeden z głównych pretendentów do gry
w drugiej lidze. Kolejne mecze sparingowe czekają na piłkarzy Stali w dniach 3 i 6
lutego. W pierwszym terminie pleszewianie zagrają z Kanią Gostyń bądź Odolanovią
Odolanów, 6 lutego żółto-niebieskich czeka zaś starcie z MKS-em Dąbie. Po tym
jak z gry w sparingu zrezygnował GKS Dopiewo, sztab Stali szuka sparingpartnera
na termin 13-14 lutego. Ostatnie trzy mecze zimowego okresu przygotowawczego
odbędą się zgodnie z planem. 17 lutego Stal zmierzy się z Baryczą Janków
Przygodzki, a trzy dni później (20 lutego) formę pleszewian sprawdzi PKS Racot. W
próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych Stal zmierzy się z rezerwami
Polonii Środa Wielkopolska. Spotkanie zaplanowano na 27 lutego.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.

Także 11 stycznia przygotowania do rundy wiosennej
rozpocznie Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski. W trakcie
zimowych przygotowań drużyna Grzegorza Dziubka
rozegra aż dziewięć meczów kontrolnych i jedno spotkanie
pucharowe. Rywalami biało-czerwonych będą między
innymi dwaj trzecioligowcy: Jarota Jarocin i Unia Swarzędz,
a podczas zimowych przygotowań ostrowianie będą korzystać z boisk w Jarocinie,
Ostrzeszowie, Swarzędzu, Nowych Skalmierzycach, Pleszewie i Radliczycach. Piłkarze
z Ostrowa Wielkopolskiego granie kontrolne rozpoczną 16 stycznia spotkaniem z Jarotą
Jarocin. Tydzień później (23 stycznia) Ostrovia rozegra w Ostrzeszowie dwie gry kontrolne.
Najpierw o godzinie 10:00 zmierzy się z Baryczą Janków Przygodzki, a dwie godziny
później z Piastem Czekanów. Taki sam schemat gier będzie obowiązywał 30 stycznia.
Także w Ostrzeszowie ostrowscy piłkarze rozegrają dwie gry kontrolne (z Centrą Ostrów
Wielkopolski i rywalem, którego trwają poszukiwania). W lutym z kolei rywalami ostrowian
będą: Unia Swarzędz (6 lutego), Pogoń Nowe Skalmierzyce (13 lutego) oraz SKP Słupca
(20 lutego). 27 lutego podopieczni Grzegorza Dziubka rozegrają pierwszy mecz o stawkę
w 2021 roku. W 1/16 finału Ostrovia zagra w roli gospodarza z Obrą Kościan. Tydzień po
tym spotkaniu czerwono-biali sprawdzą formę w ostatnim sparingu z RKS-em Radliczyce.
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2021, nr 1 (952)

G£OS TRZCINICY
styczeń 2021, nr 1 (1170)

21 grudnia 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy
Perzów, w trakcie której perzowscy radni uchwalili budżet
na 2021 r.

Po raz drugi w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach zorganizowano Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Lokalnych Twórców

Budżet przyjęty
Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został pozytywnie
oceniony przez wszystkie komisje
stałe Rady Gminy Perzów. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział
15 radnych. Za przyjęciem budżetu
głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał
się od głosu. Łączne dochody gminy na 2021 r. założono na poziomie
26.076.988,00 zł, a wydatki w wysokości 29.939.195,42 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.862.207,42 zł
i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką
oraz z nadwyżki. Do najważniejszych
inwestycji planowanych na 2021 r.
jest kontynuacja rozpoczętej budowy
kanalizacji w sołectwie Trębaczów
i w Słupi pod Bralinem, budowa
przedszkola w Trębaczowie, na którą
w ostatnim czasie Gmina Perzów pozyskała dofinasowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w
ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 oraz modernizacja stacji
uzdatniania wody w Perzowie. Na budowę i modernizację dróg gminnych
zabezpieczono środki w wysokości
528000 zł. Na fundusz sołecki, będący do dyspozycji poszczególnych sołectw, przypada kwota 359.101,33 zł.

Planuje się również stworzenie
bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkół w Trębaczowie
przy udziale środków zewnętrznych.
W trakcie uchwalono Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Perzów
na lata 2021-2039, oraz szereg uchwał
związanych z gospodarką odpadami,
w tym regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Perzów.
Ponadto wyznaczono obszar, wielkość
i granice aglomeracji Perzów oraz podjęto decyzje o utworzeniu 1 stycznia
2021 r. nowej jednostki budżetowej –
Klubu Seniora w Domasłowie.
Dokonano uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku, podejmując ostatnią uchwałę zmieniającą budżet
na 2020 r. W jej wyniku dochody gminy w 2020 r. zamknęły się
kwotą 29.801.694,24 zł, zaś ostateczne wydatki ustalono na kwotę
27.624.999,73 zł. Nadwyżka budżetu
wysokości 2.176.694,51 zł zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Radni przyjęli również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Perzów na lata 2020-2039, będące
odzwierciedleniem zmian w uchwale
budżetowej.
Oprac. m

Dofinansowanie 3 000 000 zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Perzowie, całkowita wartość inwestycji
3 550 000 zł

„Moje małe pisanie. Konkurs na wiersz”

Konkurs organizowany jest w celu przyznano Igorowi Dobrzyńskiepropagowania twórczości lokalnych mu z Zespołu Szkół w Słupi i Natalii
poetów oraz promowania talentów Zimoch z Zespołu Szkół w Trzciniuczniów rozwijających swoje pasje i cy, a trzecie Magdalenie Parzonce
zamiłowania. W tym roku w związku z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
z sytuacją epidemiczną, organizato- w Laskach. Wyróżnienie otrzymała
rzy zaproponowali uczniom konkurs uczennica Szkoły Podstawowej w
na wiersz, zachęcając ich w ten sposób Świbie, Emilia Bacińska.
do pisania i prezentowania własnej
Wyniki zmagań konkursowych w
twórczości. Konkurs adresowany był kategorii klas VII –VII przedstawiają
do uczniów klas IV – VIII szkół pod- się następująco: I miejsce zajął Marstawowych powiatu kępińskiego. Zadaniem uczniów było
napisanie wiersza o dowolnej
tematyce i przesłanie wyników
swojej pracy drogą mailową na
adres organizatorów.
W konkursie wzięło udział
28 uczniów: 16 z klas IV-VI
oraz 12 z klas VII-VIII SP reprezentujących 8 szkół podsta- Nagrody dla zwycięzców
wowych powiatu kępińskiego.
Doskonałe przygotowanie i wysoki cel Drelak z Zespołu Szkół w Słupi,
poziom zaprezentowanych wierszy II miejsce ex aequo zajęli uczniowie:
niełatwo było ocenić komisji konkur- Karaś Oliwia ze Szkoły Podstasowej składającej się z członków Kę- wowej im. Ks. Z. Peszkowskiego w
pińskiego Koła Literatów: Jadwigi Krążkowach i Nikodem Nokiel ze
Miesiąc, Renaty Adamskiej i Alek- Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K
sandry Jokiel.
Baczyńskiego w Kępnie, III miejsce
W kategorii klas IV-VI najwyżej ex aequo przyznano Wiktorii Hełce
oceniono wiersz Wiktora Biczysko ze Szkoły Podstawowej w Słupi oraz
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Nikoli Statkiewicz z Zespołu szkół
Laskach. Drugie miejsce ex aequo w Trzcinicy. Wszyscy uczniowie,

biorący udział w konkursie, otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody
książkowe oraz drobne upominki.
Wszystkie nagrody oraz dyplomy
zostały dostarczone bezpośrednio do
szkół uczestników biorących udział
w konkursie. Patronat nad konkursem objęli: wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik i dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach
Hanna Smyrek. Drobne upominki
dla wszystkich uczestników
ufundował Zarząd Powiatu
Kępińskiego. Nad całością organizacyjną konkursu czuwała
Renata Marczak nauczyciel
bibliotekarz Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Laskach.
Dyrektor ZS w Laskach H.
Smyrek serdecznie podziękowała uczniom i nauczycielom
szkół powiatu kępińskiego,
którzy wzięli udział w konkursie. Ponadto składała podziękowania członkom Kępińskiego Koła Literatów za
pracę w komisji konkursowej i za
dotychczasową owocną współpracę.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Laskach, zamykając drugą edycję
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Lokalnych Twórców,
zaprasza do kolejnej w przyszłym
roku szkolnym.
Oprac. m

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Trzcinica kontrolowała wykorzystanie udzielonych przez
urząd w 2019 r. dotacji dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Dotacje dla druhów

OSP Aniołka Pierwsza otrzymała
środki na zakup węży pożarniczych,
tłumic, montaż systemu selektywnego powiadamiania oraz zakup sprzętu do oznakowania terenu. OSP Laski
zakupiła z dofinansowania radiotelefony, pompę szlamową, węże pożarnicze, zestaw ratowniczy (poduszki
Vetter II), przeprowadzono także
remont garażu. OSP Kuźnica Trzcińska, OSP Smardze oraz OSP Pomiany
zakupiły węże pożarnicze oraz sprzęt
do oznakowania terenu. OSP Piotrówka otrzymała dofinansowanie do

zakupu aparatów powietrznych, węży
pożarniczych, systemu selektywnego
powiadamiania oraz zestawu sprzętu
do oznakowania terenu. OSP Wodziczna z dofinansowaniem zakupiła
węże pożarnicze, szafy na ubrania
strażackie, wyposażenie ochrony
osobistej, tłumice, zestaw sprzętu do
oznakowania terenu oraz wykonała remont strażnicy. OSP Trzcinica
otrzymała dofinansowanie na zakup
latarek, systemu podtrzymywania
prądu, aparatu powietrznego, węży
pożarniczych, zestawu ratowniczego

„trójnóg”, detektora wielogazowego,
megafonu oraz rozbudowę garażu.
Łącznie środki wydatkowane w 2019
roku na zakup sprzętu i modernizację
wyniosły 200 483,63 zł, w tym środki
Gminy Trzcinica - 170 752,36 zł, dotacje z innych źródeł - 31 965,80 zł i
środki własne jednostek - 2 565,47 zł.
Największe dofinansowanie w
2019 roku udzielono na rozbudowę
garażu OSP w Trzcinicy, przy czym
łącznie w latach 2018-2020 wydatkowano na ten cel 217 705,65 zł, w
tym 2 370,32 zł to środki własne OSP
Trzcinica, a 215 335,33 zł to środki
pochodzące z budżetu Urzędu Gminy
Trzcinica.
Oprac. m

Podsumowanie projektu „SKS 2020” w gminie Trzcinica

Przebudowa stacji Sportowy rok w gminie Trzcinica
uzdatniania wody
Wójt gminy Perzów Danuta Froń
podpisała umowę na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie,
która będzie dostarczać wodę do sieci
wodociągowej gminnej z istniejącego
ujęcia wody. Konieczność przebudowy wynika ze stanu technicznego i
wieku urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem i transportem
wody oraz dostosowanie obiektu do
obowiązujących wymogów sanitarnych. Wybudowana zostanie nowa
instalacja zewnętrzna kanalizacji dla
ścieków z chlorowni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki z
chlorowni oraz infrastruktura podziemna.
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Zadanie realizować będzie firma
„Hydro – Marko”z Jarocina Jarocin.
Wykonawca wyłoniony został w procedurze udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu - Prawo Zamówień
Publicznych obowiązujący w Urzędzie Gminy w Perzowie.
Koszt inwestycji to 1.056.570 zł,
która częściowo sfinansowana zostanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, a reszta pokryta
zostanie z własnych środków budżetu
gminy. Termin zakończenia realizacji
inwestycji przewiduje się na 31 października 2021 r.
Oprac. m

Gmina Trzcinica w 2020
roku uczestniczyła w programie Szkolny Klub Sportowy w
ramach upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży
przy udziale środków z Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz środków własnych gminy Trzcinica.
W edycji 2020 zajęcia odbywały się w obu szkołach podstawowych
w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla
każdej z utworzonych grup, prowadzonych przez nauczycieli wychowania
fizycznego. W Trzcinicy opiekunem
grupy dziewcząt była Elżbieta Godek,
natomiast grupy chłopców - Krzysztof Stefański. W Laskach zajęcia odbywały się w grupach mieszanych,
a opiekunami były: Dorota Cłapa i
Małgorzata Drzazga.
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Uczniowie aktywność fizyczną
rozwijali w salach gimnastycznych
i innych obiektach sportowych znajdujących się na terenach szkolnych. Z
uwagi na pandemię i zalecenia nauki
zdalnej zajęcia sportowe, które z założenia miały trwać od stycznia do grudnia, w tegorocznej edycji nie odbyły
się w pełnym wymiarze czasowym.

Sportowcy w gminie
nie mieli łatwego roku

Wszyscy uczestnicy programu otrzymali jednak pamiątkowe koszulki, a
Urząd Gminy w najbliższych dniach
planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tych zajęć w kolejnym 2021
roku. Do programu zgłoszone zostaną ponownie 4 grupy, po dwie grupy
z każdej szkoły podstawowej z Lasek
i Trzcinicy.
Oprac. m

Region

gmina
Defibrylator AED przy remizie OSP w Siemianicach

wieści znad pomianki
styczeń 2021, nr 1 (995)
Uchwalenie „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w gminie Łęka Opatowska na lata 2021-2025” to jedna z ważniejszych uchwał, jakie podjęli radni podczas ostatniej, grudniowej sesji Rady Gminy

Programy społeczne uchwalone

Ustawa z 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na Gminę obowiązek
tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w

tym opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochronę
ofiar przemocy. Program na lata 20212025 jest kontynuacją działań podję-

Radni uchwalili m.in. „Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego”

tych w ramach realizacji programu
na lata 2016 -2020. Głównym celem
programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie
tego zjawiska w gminie.
Realizacja program w efekcie
zakłada, że nastąpi dalszy wzrost
świadomości społecznej na temat
zjawiska przemocy, przypadki przemocy będą rozpatrywane wcześniej
i skuteczniej a także wzmocniony
zostanie zintegrowany i efektywny
system osobom doznającym przemocy w rodzinie - stwierdziła kierownik
GOPS Lucyna Kasprzak.
Radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę, podobnie jak tę dotyczącą
„Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” oraz „Programu wspierania rodziny w Gminie Łęka Opatowska na lata 2021-2023”.
Oprac. m

Konkurs na dekorację świąteczną rozstrzygnięty

Wyłonieni laureaci konkursu

Rozstrzygnięto konkurs „Dekoracja świąteczna” zorganizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Łęce
Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać
dekorację o tematyce świątecznej, dowolną techniką. Celem konkursu było
pielęgnowanie tradycji i zwyczajów
bożonarodzeniowych oraz zachęcenie
do kreatywnego, twórczego spędzania wolnego czasu, dającego możliwość prezentacji własnych dokonań
artystycznych. Chętnych nie brakowało i na konkurs wpłynęły 33 prace
w trzech kategoriach wiekowych –
dzieci, młodzież i dorośli.
Decyzją komisji konkursowej
przyznano następujące miejsca:
Laureaci konkursu w kategorii
młodzież i dorośli otrzymali nagrody w postaci kart podarunkowych,
natomiast dzieci nagrody rzeczowe
– zestawy klocków i gry planszowe.
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki
za udział w konkursie.
W związku z sytuacją epidemiczną wręczenie nagród i dyplomów
odbyło się 17 i 18 grudnia 2020 r. w

W grudniu 2020 r. Ochotnicza
Straż Pożarna w Siemianicach została wyposażona w sprzęt ratowniczy
- defibrylator Philips FRx, służący
do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca.
Defibrylator jest zamontowany
na ścianie frontowej remizy, żeby był
dostępny w każdej chwili dla wszystkich potrzebujących. Będzie on również mógł być wykorzystany przez
strażaków ochotników do udzielenia
poszkodowanym pierwszej pomocy
na miejscu zdarzenia, gdzie sprzęt ten
zdecydowanie poprawi skuteczność
ich działania, gdzie będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej służyć i
pomagać nie tylko mieszkańcom Siemianic, ale i pozostałym w różnego
rodzaju akcjach, ratując najcenniejszy
dar, jakim jest ludzkie życie.
- Urządzenie jest w pełni bezpieczne, które za pomocą komend
głosowych instruuje osobę udzielającą pomocy o koniecznych do podjęcia krokach. Zaletą defibrylatora
jest możliwość używania go przez
osoby nie mające wykształcenia

medycznego – informuje wójt Adam
Kopis.
Zakup został sfinansowany ze
środków Sołectwa Siemianice w ramach przyznanej nagrody z Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w
kwocie 3 000 zł oraz pozostałej w
wysokości 4 399,92 zł ze środków budżetu Urząd Gminy.
Oprac. m

W grudniu 2020 r. zakończono budowę wiaty przy budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej

Nowa wiata przy OSP
Nagrodzeni w bibliotece...

godzinach otwarcia biblioteki w
Opatowie. Prace konkursowe są wystawione w Bibliotece w Opatowie,
gdzie można je oglądać. - Wszystkie
prace były bardzo ładne, oryginalne,
pomysłowe i przede wszystkim związane z tematem konkursu, przez co
komisja nie miała łatwego zadania.
Laureatom serdecznie gratuluję, a

wszystkim uczestnikom dziękuję za
trud włożony w wykonanie dekoracji – mówi Gabriela Brzezińska,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.
Oprac. m

W Łęce Opatowskiej zakończona
została realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP
w Łęce Opatowskiej – zakup i montaż wiaty”. Zakres prac obejmował
budowę drewnianej wiaty integracyjnej posadowionej na fundamentach o
wymiarach 8,20 m x 4,20 m z pod-

łogą z kostki betonowej, posiadającą
dach dwuspadkowy, deskowany, pokryty papą i blachodachówką wraz
z orynnowaniem i odprowadzeniem
wód opadowych do zbiornika oraz
nasadzeniem zieleni ochronnej. Inwestycja wykonana została za kwotę
brutto 46 125 zł.
Oprac. m

Zakończono budowę oświetlenia chodnika przy drodze
krajowej nr 11

WYNIKI KONKURSU:

Dzieci:

I miejsce - Igor Kamiński
I miejsce – Kamil Holka
III miejsce – Bartosz Skąpski
Wyróżnienia: Blanka Jajczyk, Lena
Gudra, Natan Kamiński, Wiktoria
Skąpska, Maja Plichta, Wiktoria Maria
Hadryś

Młodzież:

I miejsce – Paula Tomczak
II miejsce – Oskar Nagel
III miejsce – Michalina Żłobińska
Wyróżnienie: Hubert Skąpski

Dorośli:

...z organizatorką

Defibrylator
w Siemianicach

I miejsce – Benedykta Tomczak
II miejsce – Ewelina Holka
III miejsce – Katarzyna Majecka
III miejsce – Angelika Szkudlarek
Wyróżnienie: Anna Lemiesz

Oświetlenie uliczne
już działa
21.12.2020 r. zakończona została realizacja zadania „Budowa linii
0,4kV wraz z latarniami Granice Klasak - Siemianice - II etap”. Zakres
prac obejmował budowę linii kablowej 0,4kV o długości 715 mb wraz z
ustawieniem 11 punktów oświetleniowych typu LED. Inwestycję wykonała firma „ABP” Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert

i Grzegorz Berski z Kępna za kwotę
brutto 58.302 zł.
We współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,
której Gmina Łęka Opatowska jest
udziałowcem, realizowane są kolejne
zadania oświetleniowe w miejscowościach: Kuźnica Słupska, Łęka Opatowska, Trzebień, Siemianice. Koszt
tych zadań to 90 tys. zł.
Oprac. m
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię mieszkanie 2-pokojowe lub kawalerkę. Zapłacę gotówką. Tel. 660 462 317.
(TK 167/12/20)
Kupię działkę w Klinach, Hanulinie, Zosinie
lub Białym Młynie. Tel. 795 413 001.
(TK 166/11/20)
Kupię garaż w Kępnie, ul. Wiosny Ludów
/ Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 166/11/20)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

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)
rolnicze
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Sprzedam wysłodki granulowane.
Tel. 693 398 925.
(TK 165/12/20)
motoryzacja

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

Sprzedam renault master, silnik 2,8, rok
2000, skrzyniowy, 7-osobowy, biały. Przebieg: 280 tys. km. Cena: 5.500 zł.
Tel. 693 398 925.
(TK 165/12/20)

US£UGI

różne

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

Przyjmę gruz lub ziemię. Tel. 792 770 054.
(TK 162/11/20)
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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
Zapraszamy do czytania i komentowania!

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.

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
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37,4 (149%)
24,0 (95%)
28,6 (113%)
14,9 (59%)
15,9 (63%)
24,8 (98%)
26,1 (103%)
57,2 (226%)
55,3 (221%)
96,7 (382%)
47,6 (188%)
70,6 (279%)
41,5 (164%)
47,1 (186%)
42,0 (166%)

62,3 (124%)
39,0 (78%)
46,7 (93%)
24,6 (49%)
26,1 (52%)
40,7 (81%)
48,1 (96%)
109,2 (218%)
92,8 (185%)
159,0 (318%)
78,5 (157%)
116,6 (233%)
68,0 (136%)
77,5 (155%)
69,0 (138%)

Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra		
Dobra
Dobra
Dobra
Bywało lepiej
Umiarkowana
Zła
Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana

Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)

Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01

65,3 (261%)
61,6 (246%)
101,5 (406%)
57,2 (227%)
44,6 (177%)
89,8 (359%)
68,1 (272%)
101,8 (402%)
109,4 (432%)
199,2 (787%)
102,3 (404%)
182,0 (719%)
92,4 (365%)
100,5 (397%)
66,3 (262%)

108,3 (216%)
Bywało lepiej
103,4 (206%)
Bywało lepiej
170,1 (339%)
Zła
94,8 (189%)
Umiarkowana
74,2 (148%)
Umiarkowana
149,5 (299%)
Zła
113,0 (226%)
Bywało lepiej
182,5 (365%)
Zła
199,0 (398%)
Zła
328,0 (656%) Zagrożenie dla zdrowia
168,2 (336%)
Zła
299,5 (599%) Zagrożenie dla zdrowia
152,5 (305%)
Zła
165,6 (331%)
Zła
109,0 (218%)
Bywało lepiej
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	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01

48,7 (194%)
20,8 (82%)
34,9 (139%)
18,1 (68%)
28,5 (107%)
31,6 (126%)
34,9 (138%)
73,4 (290%)
89,1 (352%)
134,9 (533%)
46,8 (185%)
92,1 (364%)
63,5 (251%)
74,9 (296%)
61,3 (242%)

81,5 (163%)
Umiarkowana
Oznaczenie kolorów:
34,0 (68%)
Dobra
49,6 (99%)
Umiarkowana
Bardzo dobra
28,5 (57%)
Dobra		
Dobra
44,5 (89%)
Dobra
Umiarkowana
52,8 (105%)
Umiarkowana
57,6 (115%)
Umiarkowana
Bywało lepiej
121,0 (242%)
Bywało lepiej
Zła
150,1 (300%)
Zła
Zagrożenie
dla zdrowia
223,0 (446%) Zagrożenie dla zdrowia
78,6 (157%)
Umiarkowana
148,5 (297%)
Zła
104,6 (209%)
Bywało lepiej
123,0 (246%)
Bywało lepiej
99,1 (198%)
Bywało lepiej

Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

WÓJT GMINY PERZÓW

- opony, felgi: sprzedaż,
montaż, wyważanie, naprawa
- prostowanie felg aluminiowych
- serwis i sprzedaż czujników
TPMS

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020, poz. 1990 ze zm.)
informuje, że
podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie, tablicy ogłoszeń sołeckich
w Perzowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Perzów,
wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy
Perzów przeznaczonej do wynajęcia położonej w budynku pod
adresem Perzów nr 34, na działce gruntu numer 136/1.

ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Fachowa

WÓJT GMINY PERZÓW
/Danuta Froń/

korekta

do wynajęcia

tekstów.

lokal handlowo-usługowy

Tel. 608 737 766.

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

SUKNIE
ŚLUBNE

kontakt: 600 959 111.

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:

TEL. 723 882 777

 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Prywatne

Usługi Pielęgniarskie

mechanika blacharstwo
samochodowe

Kępno i okolice
-

export - import

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

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić
nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Pierwsze dziecko,
które urodziło się
w kępińskim szpitalu

Krzysztof Beśka - „Duchy rzeki Pregel”

w 2021 roku

Czwórka studentów rozpoczyna rok akademicki w Königsbergu. W trakcie beztroskiego
spaceru natykają się na pływające w Zamkowym Stawie zwłoki kobiety. Przebywający w tym
czasie w mieście Stanisław Berg właśnie zakończył sprawę małżeńskiej zdrady i zamierza
wyjechać. Jednak niespodziewanie zostaje uwikłany w wydarzenia, które każą mu podjąć
stanowcze działania. Detektyw Dandys ze śledztwa na śledztwo coraz bardziej
zbliża się do mrocznej strony ludzkiej natury. Coraz mniej go dziwi, coraz
więcej rani. Ma tylko jedno wyjście – po raz kolejny sprawić, by winni zostali
ukarani.

Szymon Musiał z Sycowa
urodził się 1 stycznia 2021 roku
o godzinie 4:05.
Chłopiec waży 2.960 gramów
i ma 53 cm długości.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Pierwsze dziecko
w powiecie,
które urodziło się
w kępińskim szpitalu
w 2021 roku
Milena Więcierz z Łęki Opatowskiej
urodziła się 1 stycznia 2021 roku
o godzinie 14:10.
Dziewczynka waży 4.280 gramów
i ma 57 cm długości.

Bianca Iosivoni - „First last kiss. Tom 2”
Elle Winthrop i Luke McAdams są najlepszymi przyjaciółmi. I nic ponadto. Oboje nie chcą
tego zmieniać, mimo że ich znajomi od dawna obstawiają zakłady, czy i kiedy nierozłączna
skądinąd para wyląduje wreszcie w łóżku. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy Elle
zostaje zaproszona na przyjęcie zaręczynowe swojej siostry, a Luke występuje na nim jako jej
rzekomy chłopak. Ale czy ta rola go nie przerośnie? Jak mocno można się do siebie zbliżyć,
nie narażając na szwank przyjaźni? I czy warto ryzykować przyjaźń dla czegoś więcej?
Dopiero w obliczu osobistych tragedii Elle i Luke dowiedzą się, na kogo w swoim życiu mogą
naprawdę liczyć, i zrozumieją, że w życiu bywają ważniejsze rzeczy niż
złamane serca. Czy aby na pewno…?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Paulo Congetti - „Nie zdobywając szczytów. Wyprawa w Himalaje”
Zapis podróży, którą Paolo Cognetti, laureat Premio Strega za „Osiem gór”, odbył na krótko
przed swoimi czterdziestymi urodzinami, tuż przed przejściem przez grań młodości. „W
końcu pojechałem w Himalaje. Nie po to, by się wspinać na szczyty, o czym marzyłem
jako dziecko, ale żeby poznawać doliny. Chciałem zobaczyć, czy jeszcze gdzieś na świecie
istnieją prawdziwe pierwotne góry, ujrzeć je na własne oczy, nim i one zginą. Wyruszyłem
z opuszczonych zurbanizowanych Alp i znalazłem się w najdalszym zakątku Nepalu, w
małym Tybecie, który przetrwał i trwa w cieniu Tybetu wielkiego i już na zawsze utraconego.
Przemaszerowałem trzysta kilometrów i przeszedłem przez osiem przełęczy leżących
na wysokości ponad pięciu tysięcy metrów, nie zdobywając po drodze żadnego szczytu.
Towarzyszyła mi kultowa książka, pies napotkany po drodze i paru przyjaciół: po powrocie
pozostali mi przyjaciele.” Czym jest wyprawa w góry bez zdobywania szczytu? Aktem
wyrzeczenia się przemocy, pragnieniem zrozumienia, krążeniem wokół sensu
własnej wędrówki. Ta książka jest zapisem prawdziwej podróży ale i opowieścią
o tym, że choć w górach chodzi się samotnie nawet wtedy, gdy idzie się z
innymi, to poczucie oddalenia i odkrywania świata umacnia przyjaźnie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 1
Prószyñski i S-ka
SPONSORZY NAGRÓD:

680 zł / tona

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin
5a mebli
CHOJMEXSzum
fabryka
63-640
Bralin
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 13 stycznia 2021 r.

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

1. Krzysztof Beśka - „Duchy rzeki Pregel”,
2. Bianca Iosivoni - „First last kiss. Tom 2”,
3. Paulo Congetti - „Nie zdobywając...”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 52 nagrody otrzymuj¹:

Katarzyna Świątek (Łęka Opat.),
Jadwiga Łuszczak (Drożki),
Irena Pawłowska (Stogniewice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Podejdź do spraw zawodowych czy szkolnych z
większym dystansem. Nie obrażaj się za słowa
krytyki, nie walcz z autorytetami, bo nie ci to nie da,
a tylko pogorszy Twoją sytuację. Bądź szczery, nie
udawaj cwaniaka, nie bądź przebiegły i cyniczny.

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

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Otrzymasz dobre wiadomości lub dwuznaczna
sytuacja wyjaśni się, a nawet obróci się na Twoją
korzyść. We wszystkim pomogą Ci przyjaciele,
a ich dobre rady zachęcą cię do działania. Karta
zapowiada też nowe, sympatyczne znajomości.

Rak 23 VI – 22 VII
Pod wpływem natłoku obowiązków możesz zwątpić w swoje siły, a nawet w swoje kompetencje.
Możesz nawet przeżyć mały duchowy kryzys. Nie
ufaj osobom, które podsuwają Ci łatwe rozwiązania, bo możesz wplątać się w trudną relację.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu ktoś może Cię rozpraszać i odciągnąć Twoją uwagę od spraw, które są naprawdę
ważne. Plotki i pogłoski mogą Cię zdenerwować,
a nawet skłonić do pospiesznych decyzji. Podejdź
ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń.

1.

Apteka „Prima” - 7.01.2021 r.,,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
Apteka „Centrum” - 8.01.2021 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 9.01.2021 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 10.01.2021 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 11.01.2021 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 12.01.2021 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 13.01.2021 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Panna 23 VIII – 22 IX

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Zamknij stary rozdział i zastanów się dobrze,
gdzie i z kim chciałbyś tak naprawdę być. Karta
radzi, abyś przestał wreszcie żyć przeszłością.
To, co nowe i jeszcze nieznane czeka na Ciebie i
wkrótce przyniesie Ci szczęście.

UWAGA!

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Karta zapowiada szczęśliwe wydarzenia, nie tylko
w pracy, ale i w miłości. To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić coś dobrego dla innych. Staniesz się życzliwy i wyrozumiały, pogodzisz wrogów i zapobiegniesz kłopotom.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś
może kusić Cię do ich porzucenia, mamić obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź szczery
wobec siebie i postępuj tak, abyś nie musiał się
wstydzić przed sobą i swoimi bliskimi.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Będziesz musiał pogodzić się porażką lub niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu. Nie
szarp się, nie rozdrapuj starych ran. Poczujesz
się z sytuacją o wiele lepiej, jeśli zajmiesz się nowymi sprawami.

Wodnik 20 I – 18 II
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni
Ci uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm i radość życia udzieli się innym osobom. Będzie więcej okazji do zabawy i żartów. W miłości
czekają Cię dobre dni.

Ryby 19 II – 20 III
Bądź serdeczny i życzliwy, ale pilnuj swoich interesów. Unikaj otwartych sporów, bo możesz stać się
ofiarą cudzych intryg. To dobry czas na pogodzenie się z przeciwnikiem, łagodzenie rodzinnych
konfliktów i pomaganie przyjaciołom.

„ŚWIAT TKANIN”

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Zapraszamy!!!
Kępno, ul. Staszica 2,
tel. 507 065 800.

Ma
na ter
su iał
kc
es

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Poczujesz, że nie jesteś samotny. Otoczą Cię
bliscy oraz przyjaźni ludzie, dla których Twój los
okaże się bardzo ważny. Skorzystaj z ich rad i
podpowiedzi. Nie obawiaj się także przyznawać
do swoich błędów.

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

reklamy

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

Oferujemy:
panele podłogowe i boazeryjne,
sztukaterie, sprzedaż i usługowe
cięcie płyt, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną, kantówki,
wałki, produkcja listew MDF
wykończeniowych do mebli.

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
16
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