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Najmłodsi z radością
wrócili do szkoły
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kiełbasa
czosnkowa

W poniedziałek, 18 stycznia rano, szkolne korytarze wypełniły się rodzicami i uczniami oczekującymi na wejście do klas. Z końcem ferii do tradycyjnego nauczania wrócili uczniowie najmłodszych klas (1-3). Dzieci cieszyły się ze spotkania z kolegami
i nauczycielami, rodzice z kolei mieli mieszane uczucia w związku z powrotem ich
pociech do szkół podstawowych.
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Informacje

wiadomości
Od 12 stycznia br. przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Szpitala w Kępnie zamiast dotychczasowych dwóch namiotów postawiono specjalistyczny kontener

Kontener przy SOR-rze

- Od początku epidemii dzięki uprzejmości Państwowej Straży
Pożarnej z Kępna korzystaliśmy z
namiotów. Pora roku zobowiązała
do tego, aby zapewnić komfort pacjentom. Kontener jest ogrzewany,
posiada oświetlenie. W kontenerze
są cztery pomieszczenia, zapewniające podział na tzw. „strefę brudną”
i „strefę czystą”. W przypadku większej ilości pacjentów oczekujących

na przyjęcie w SOR, będzie pełnił
funkcję poczekalni, przy jednoczesnym utrzymaniu reżimu sanitarnego – informuje dyrektor szpitala
Beata Andrzejewska.
Kontener został dostarczony
przez Agencję Rezerw Materiałowych na wniosek szpitala złożony do
Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Oprac. m

Kontener przed
kępińskim SOR-em

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

20 stycznia br. rozpoczęto szczepienia pensjonariuszy DPS Rzetnia przeciwko COVID-19

W powiecie trwają szczepienia

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
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.
Zaszczepiono około 500 osób
W powiecie kępińskim, podobnie jak w całej Polsce, trwają
szczepienia przeciwko COVID-19
osób objętych etapem „0”. - Obecnie
mamy zaszczepionych około 500
osób. W tej chwili nadal szczepimy
pracowników jednostek ochrony
zdrowia, aptek, stacji sanitarno-epidemiologicznej, którzy zgłaszają gotowość zaszczepienia się. Tygodniowo szczepionych jest 180
osób. Żadna dawka szczepionki nie
została zmarnowana ani nie zostały
zaszczepione osoby spoza grup do
tego uprawnionych – podkreśla dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Beata Andrzejewska.
20 stycznia br. w Kępińskiem

Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego przyjaciela

śp. Jana
Frąszczaka.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składają:

właściciele i pracownicy
Fabryk Mebli: „Piaski”, „Laski” i „Łubnice”,
Centrum Handlowego „Piaski”
oraz
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

ruszy etap „I”, który dotyczyć będzie: pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc
stacjonarnego pobytu, osób powyżej
60. roku życia w kolejności od najstarszych, wszystkich służb mundurowych oraz nauczycieli. - W tym
tygodniu rozpoczynamy szczepienia

osób w wieku 80+. 20 stycznia br.
to dzień szczepienia pensjonariuszy
DPS Rzetnia – dodaje.
Pod numerem telefonu: 661 277
661, od poniedziałku do czwartku, w
godzinach 10.00-12.00, można zgłaszać i rejestrować osoby z kolejnych
grup wiekowych, które chcą się zaszczepić w Punkcie Szczepień Szpitala w Kępnie.
KR

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
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

6 stycznia 2021 r.

11

0

0/0

7 stycznia 2021 r.

13

1

1/0

8 stycznia 2021 r.

9

0

0/0

9 stycznia 2021 r.

6

0

0/0

10 stycznia 2021 r.

7

0

0/0

11 stycznia 2021 r.

6

0

0/0

12 stycznia 2021 r.

0

0

0/0

13 stycznia 2021 r.

10

0

0/0

14 stycznia 2021 r.

8

2

2/0

15 stycznia 2021 r.

5

0

0/0

16 stycznia 2021 r.

9

0

0/0

17 stycznia 2021 r.

6

0

0/0

18 stycznia 2021 r.

4

0

0/0

19 stycznia 2021 r.

1

3

2/1

PUNKTY SZCZEPIEŃ W POWIECIE KĘPIŃSKIM:
- NZOZ AMBULATORIUM JAN ANDRZEJAK – Myjomice 98
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE – Kępno
- BIO-VITA G. LACH-JEZIORNA, U. ZIMOCH-WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA –
Kępno, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 38
- MEDRA KASPRZYK-SMARDZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA – Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 42
- INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WIESŁAWA BRAUN – Myjomice 98
- PRIMUS S.C. – Trzcinica, ul. Szkolna 4
- PRIMUS S.C. – Rychtal, ul. Rynek 4
- ZAKŁAD LECZNICZY LASKI S.C. – Laski, ul. Lipowa 39
- NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO SP. Z O.O. – Perzów 11
- ANDRZEJ KAZIMIERZ SZUBZDA – Mroczeń 146
- PUNKT SZCZEPIEŃ MEDICA – Bralin, ul. Wrocławska 35
- GABINET LEKARZA POZ – Łęka Opatowska, ul. Słoneczna 4

Właściciele jednej z kępińskich siłowni muszą liczyć się z surową karą w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących obostrzeń

Policjanci kontrolowali siłownię

28 grudnia 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie dokonali kontroli w
jednym z salonów fitness na terenie
Kępna. Jak się okazało, salon był
otwarty i świadczył swoje usługi
dla klientów, którzy znajdowali się

w środku. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w podklasie
96.04Z podlega zakazowi prowadzenia na podstawie § 10 pkt.1 ppkt. 3
Rozporządzenia Rady Ministrów
z 24 grudnia 2020 roku, które weszło w życie 28 grudnia 2020 roku.

Okoliczności będą wyjaśniane przez
policję w ramach czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie
oraz w ramach postępowania administracyjnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Oprac. KR
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Noworoczne spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów zorganizowane przez władze powiatu kępińskiego

Podsumowania, plany i życzenia
14 stycznia br. starosta Robert
Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka oraz członek Zarządu Powiatu
Krystyna Możdżanowska zaprosili
na noworoczne spotkanie przedstawicieli lokalnych mediów – „Tygodnika
Kępińskiego”, „Radio SUD”, „Pulsu
Tygodnia” i „Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego”.
Była to okazja do złożenia dziennikarzom życzeń z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Środków
Masowego Przekazu, który przypada
24 stycznia br., jak również do podsumowania przez władze powiatu
minionego roku i przedstawienia zamierzeń w zakresie promocji na 2021
rok. - Rok 2020 przewartościował
pojęcie promocji. Z form, które mają
w zamyśle integrować mieszkańców powiatu, musieliśmy przejść do
form, które maksymalnie ograniczą
ten kontakt. Zamiast spotkań, dialo-

gu, musieliśmy nauczyć się nowych
form komunikacji. Cała nasza aktywność przeniosła się do Internetu – stwierdził naczelnik Wydziału
Zarządzania Projektami i Promocji
Powiatu Paweł Jeziorny, podsumowując wszystkie podjęte w 2020 roku
działania i inicjatywy – w zdecydowanej większości realizowane poprzez Internet. - Przez pandemię i
związane z nią obostrzenia często
musieliśmy rezygnować z tego, co
było zamierzone, co chcieliśmy
realizować. To frustrujące, odbierało nam to chęci, ale mamy świadomość, że to dla naszego dobra, że to
wszystko, co dzieje się dookoła, jest
spowodowane tylko tym, abyśmy mogli w nowym roku wrócić do normalności i wszystko zrealizować. Takie
mamy przeświadczenie i takie będzie
nasze dążenie – przyznał starosta.
Mając nadzieję, że 2021 rok po-

zwoli na powrót do normalności i
bezpośredni kontakt z mieszkańcami,
władze powiatu zaplanowały szereg
uroczystości i wydarzeń. Wśród nich
znalazły się Festyn Powiatowy „Pożegnanie Lata 2021” (29 sierpnia), podczas którego głównymi gośćmi mają
być zespół „Enej” i Cleo oraz dożynki
powiatowo-gminne, które w tym roku
mają odbyć się w gminie Kępno (12
września), a także m.in. Wielkanocne
Spotkanie Rodzin Zastępczych (28
marca), piknik ekologiczny „Las dla
mas” (24 kwietnia), Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych (9 maja),
Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka (30 maja), Powiatowe Zawody Strażackie (maj), I Powiatowy Piknik Wędkarski – Zawody
Wędkarskie o Puchar Starosty Kępińskiego (27 czerwca) czy VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej (październik).
KR

101. rocznica powrotu Ziemi Kępińskiej do macierzy

Uczcili rocznicę

17 stycznia br. przypadła 101.
rocznica powrotu Ziemi Kępińskiej do
macierzy. To pamiątka dnia, w którym
do Kępna wkroczył 11. Pułk Strzelców
Wielkopolskich na czele z pułkownikiem Stanisławem Thielem.
Władze Powiatu Kępińskiego
uczciły tę datę, składając wiązankę
kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów
Walk o Wolność i Demokrację na
kępińskim Rynku. W uroczystości
udział wzięli: starosta Robert Kie-

Kępno pamiętały o bohaterach, których waleczna walka przyczyniła
się do odzyskania niepodległości na
terenie Ziemi Kępińskiej. Przy Pomniku Bohaterów Walk o Wolność
i Demokrację oraz tablicy pamiątkowej kwiaty złożyli: wiceburmistrz
Krzysztof Godek, przewodniczący
Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej
Stachowiak oraz radni Rady Miejskiej. Delegacja kępińskiego samorządu oddała cześć bohaterom walWładze miasta i gminy złożyły
kwiaty przy tablicy pamiątkowej

Tragiczne w skutkach zdarzenie drogowe z udziałem trzech pojazdów w Perzowie

Tragedia na drodze w Perzowie

12 stycznia br., po godzinie
16.30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Perzowie. Na drodze
powiatowej 5716P 29-letnia mieszkanka gminy Perzów, kierująca osobowym volkswagenem golfem, wykonując manewr skrętu w lewo na
parking, nie ustąpiła pierwszeństwa
jadącemu z przeciwnego kierunku
volkswagenowi polo, którym kierował 40-letni mieszkaniec gminy
Bralin. - Kobieta doprowadziła do
zderzenia z volkswagenem polo, w
następstwie czego pojazd ten przemieścił się na przeciwległy pas jezdni i tam zderzył się z pojazdem marki Iveco, którym kierował 32-letni
mieszkaniec powiatu oleśnickiego
– relacjonuje oficer prasowy KPP
Kępno sierż. Rafał Stramowski.

Kierujący volkswagenem 40-latek
zginął na miejscu. Fot. KPP Kępno

Na miejsce zadysponowano
również strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP
Perzów. - Przybyli na miejsce stra-

pojeździe. Działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej przy użyciu narzędzi

Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli
poważnych obrażeń. Fot. KPP Kępno

żacy zastali dwa samochody osobowe oraz samochód ciężarowy po
zderzeniu. Jedna z osób, biorących
udział w zdarzeniu, pozostawała w

hydraulicznych oraz udzieleniu
pierwszej pomocy uczestnikom
zdarzenia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon jednej z osób
biorących udział w zdarzeniu. Po
zakończonych działaniach ratunkowych na czas prowadzenia czynności dochodzeniowych prokuratora oświetlano miejsce zdarzenia
– informuje mł. kpt. Jakub Sobczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
W wyniku zdarzenia śmierć ponióśł
kierujący volkswagenem polo 40-latek. Inni uczestnicy nie odnieśli żadnych poważnych obrażeń.
Na miejscu pracowała Grupa Dochodzeniowo-Śledcza KPP Kępno
pod nadzorem prokuratora. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP
Kępno.		
KR

ruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, członkowie Zarządu: Krystyna
Możdżanowska i Marek Potarzycki
oraz przewodnicząca Rady Powiatu
Kępińskiego Jolanta Jędrecka.
Z kolei 15 stycznia br. starosta
oraz wicestarosta udali się do Doruchowa, gdzie wspólnie z wójt gminy
Doruchów Urszulą Kowalińską
złożyli kwiaty na grobie Stanisława
Thiela.
Również władze miasta i gminy

czącym za ojczyznę również przy
Pomniku Powstańców Wielkopolskich Poległych w Bitwie pod Korzeniem oraz przy grobie nieznanego
żołnierza na kępińskim cmentarzu.
Ten dzień uczciły także delegacje
kępińskich harcerzy oraz Związku
Strzeleckiego.
W kościele pw. św. Marcina w
Kępnie odprawiona została natomiast
msza w intencji ojczyzny.
Oprac. KR

Akcja poboru krwi w Olszowie w ramach 29. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 litry krwi
dla potrzebujących
9 stycznia br., w ramach 29.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab w Olszowie
zorganizował akcję poboru krwi.
Ten bezcenny dar, ratujący życie,
oddawać można było w Szkole Podstawowej przy ul. Kryształowej w
Olszowie. Udział w akcji wzięło ponad 50 krwiodawców, dzięki czemu
zebrano ponad 22 litry krwi.
- Jesteśmy wdzięczi wszystkim,

którzy, mimo panującej pandemii,
potrafili okazać wielkie serce i odpowiedzieli na nasz apel, dzieląc się
cząstką siebie w postaci krwi. Krwi
nie da się kupić, trzeba ją po prostu
oddać, krew to dar życia. Jeszcze raz
dziękuję wszystkim krwiodawcom,
bo dzięki wam ktoś może żyć dalej i
tym życiem się cieszyć – podsumował
akcję szef sztabu WOŚP w Olszowie
Grzegorz Berski.
Oprac. KR
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Publikujemy drugą część opracowania Floriana Tarasa dotyczącą działań obronnych prowadzonych przez kępińskie bataliony na przykładzie walk
plutonowego Józefa Pieniężnego

Deus, Honor, Patria. Bóg, Honor, Ojczyzna

Na odcinku obrony pod Kępnem
czołgi niemieckie przekroczyły granicę o godzinie trzeciej nad ranem,
zjawiając się od strony Rychtala. Równocześnie czołowe oddziały niemieckiej 10 dywizji piechoty zaatakowały
wzdłuż szosy z Sycowa do Kępna. Byli
zabici i ranni. Około godziny dziesiątej
batalion został okrążony z północnego
i południowego zachodu. Dowódca
batalionu wobec zerwania łączności
z dowództwem i z sąsiednimi oddziałami nakazał wycofanie się za Prosnę
(...) Kiedy po dojściu do Prosny okazało
się, że miejsce przeprawy opanowane
jest przez Niemców, kompania zdobyła
przejście ogniem plutonu dział przeciwpancernych i broni maszynowej,
ponosząc duże straty (Piotr A. Kukuła
„Maszerują strzelcy”, str. 44).
W walkach tych uczestniczył Józef Pieniężny, który urodził się 23 lutego 1902 r. w Czarnymsadzie (powiat
krotoszyński). Rodzice, Jan i Konstancja z domu Leciejewska, wychowywali go w duchu przywiązania do Polski.
Dzieciństwo Józefa przypadło na czas
zaborów, mieszkał w zaborze pruskim, gdzie spotykał się z szykanami
Niemców wobec Polaków.
Już w niepodległej Polsce 21 lipca
1920 r. został wcielony do Wojska Polskiego - 62 pułk piechoty w Bydgoszczy,
a we wrzesień 1920 r. przeniesiony do 68
pułku piechoty i wysłany na tzw. front litewski w okolicę Suwałk, (2 lutego 1920
68 pułk wyjechał do Mołodeczna, na
front litewsko-białoruski by wziąć udział
w wojnie z bolszewikami. 16 sierpnia,
na początku Bitwy Warszawskiej, pułk
w ciężkich walkach zdobył Nasielsk. 18
grudnia 1920 pułk powrócił do Wielkopolski. Źródło - Wikipedia) W grudniu
1920 r. powrócił z pułkiem do Biedruska, a miesiąc później, 4 stycznia 1921 r.,
zwolniony z Wojska Polskiego. 5 grudnia
1923 r. powołany ponownie do Wojska
Polskiego i wcielony do 55 pułku piechoty
w Lesznie, celem odbycia obowiązkowej

Ślub Zofii Banaszkówny i Józefa Pieniężnego

służby wojskowej, tam ukończył szkołę
podoficerską i 19 lipca 1924 r. otrzymał
awans na st. strzelca. Od 10 stycznia 1927
r. do maja 1927 r. przechodzi kurs podoficera zawodowego w Grudziądzu. Po którym 1 lutego 1927 r. przeniesiony do 60
pułku piechoty w Ostrowie Wlkp. 11 listopada 1927 r. awansuje na plutonowego.
Od 1920 roku 60 pułk piechoty wielkopolskiej został przeniesiony do Ostrowa
Wielkopolskiego, jako stałego garnizo-
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nu w czasie pokoju. II batalion został początkowo rozmieszczony w Pleszewie,
ale i on latem 1921 został przeniesiony
do Ostrowa, gdzie całość pułku stacjonowała do września 1939. W związku
z przejściem Wojska Polskiego na organizację pokojową, 60 pułk piechoty podporządkowany został dowódcy nowo
utworzonej 25 Dywizji Piechoty, której
oddziały stacjonowały na terenie Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu.
Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o
wprowadzeniu organizacji piechoty na
stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku,
w Wojsku Polskim wprowadzono trzy
typy pułków piechoty. 60 pułk piechoty
zaliczony został do typu II pułków piechoty (tzw. wzmocnionych). W każdym
roku otrzymywał około 845 rekrutów.
Stan osobowy pułku wynosił 68 oficerów oraz 1900 podoficerów i szeregowców. Na czas wojny przewidywany był
do pierwszego rzutu mobilizacyjnego.
W okresie zimowym posiadał dwa
bataliony starszego rocznika i batalion
szkolny, w okresie letnim zaś trzy bataliony strzeleckie. Jego stany były
wyższe od pułku „normalnego” (typ I)
o około 400-700 żołnierzy.
W czasie służby wojskowej poznaje Zofię Banaszkówną, którą poślubił
w Ostrowie Wlkp. 30 marca 1932 r.
Świadkami na ślubie byli: starszy sierżant Józef Matuszek i plutonowy Feliks
Lorczyk. Małżonkowie zamieszkali w
Ostrowie Wlkp., 22 kwietnia 1933 r.
urodziła im się córka Aniela. A pół roku
później 1 listopada 1933 r. plutonowy Józef Pieniężny został odkomenderowany
do Powiatowego Przysposobienia Wojskowego w Kępnie, jako instruktor.
Brał tu aktywny udział w życiu
społecznym mieszkańców Kępna, przykładem jest defilada którą prowadzi na
rynku w styczniu 1935 r. z okazji 16
rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
4 kwietnia 1936 r. przyszło na świat
kolejne dziecko Zofii i Józefa Pieniężnych – Zygmunt.
Już wówczas Józef Pieniężny
posiada 4 odznaczenia, Medal Pamiątkowy za wojnę 1918/21, Medal
10- lecie Odzyskania Niepodległości, Brązowy Medal za długoletnią
służbę i Krzyż Zasługi.
Wojna obronna 1939 r.
28 sierpnia 1939 r. plutonowy Józef Pieniężny został
odwołany ze swej Placówki Powiatowej Przysposobienia Wojskowego w Kępnie do 60 pułku
piechoty w Ostrowie Wlkp. i
przydzielony do 6 kompanii (II
batalion) pod dowództwem porucznika Antoniego Baranowskiego na stanowisko podoficer
obserwator.
W dniu 1 września rozpoczął
swój szlak bojowy, we wczesnych
godzinach rannych w pułku został ogłoszony alarm bojowy. Początkowo pułk w sile 2 batalionów
(I i II) zajął pozycje nad rzeką Prosną.
III batalion chwilowo został rozlokowany w okolicach wsi Czekanów z zadaniem zabezpieczenia kierunku Ostrów
Wielkopolski – Kalisz. Dowódca Armii
„Poznań” gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba początkowo zamierzał uderzyć na
skrzydło Niemców nacierających w
pasie Częstochowa – Wieluń i dalej na
Warszawę. Uderzenie to miało na celu
odciążyć toczącą ciężkie boje Armię

„Łódź”. Niestety, nie uzyskał zgody
Naczelnego Dowództwa WP. W tej
sytuacji po rozkazach Dowódcy Armii
„Poznań”. Pułk wycofał się w ogólnym

Józef Pieniężny z córką na kępińskim
Rynku

kierunku na linię rzeki Warty – przez
miejscowość Turek do Uniejowa, który
osiągnął 5–6 września.
W ciężkich bojach z Niemcami
7 i 8 września pułk bronił przeprawy
przez Wartę. Dowódca Armii „Poznań” podjął wtedy decyzję „zwrotu
zaczepnego” (uderzenia w lewe skrzydło niemieckiej 8 Armii nacierającej na
Warszawę). W tym celu przegrupował
podległe mu oddziały. 60 pułk piechoty
został wycofany z Uniejowa i otrzymał
zadanie uderzenia na Łęczycę, zajętą
już przez Niemców. Początek uderzenia został wyznaczony na godz. 18.00
9 września. W ataku wzięły udział II i
III batalion. W pierwszym rzucie atakował III batalion. Nacierając wzdłuż
linii kolejowej uderzył na pozycje
niemieckiego 46 pułku. Po zaciekłym
boju batalion doszedł do drogi Łęczyca – Kolonia Leszcze, oskrzydlając
pozycje niemieckie w samym mieście.
Wspólnie z 69. pułkiem piechoty
z 17. Dywizji Piechoty, pułk w godzinach wieczornych zdobył miasto.
Część 60. pułku uczestniczyła w dalszym natarciu na miejscowość Wróblew. Następnie pułk utrzymywał
zdobyte pozycje. Jednak wobec niekorzystnego zwrotu sytuacji na froncie
Armii „Poznań” jej dowódca zrezygnował z dalszej ofensywy i postanowił przebić się do Warszawy. 60 pp
otrzymał rozkaz opuszczenia Łęczycy
i przegrupował się w ogólnym kierunku na Puszczę Kampinoską. W nocy z
12 na 13 września pułk oderwał się od
nieprzyjaciela, przeszedł na północny
brzeg Bzury i maszerował w kierunku
na Sochaczew. Do samego miasta jednak nie doszedł, gdyż był zmuszony do
obrony prawego skrzydła 25. Dywizji
przed czołgami niemieckimi.
13 i 14 września rozpoczął walki w
rejonie dolnej Bzury. Od tej chwili pułk
maszerował w dwóch kolumnach. Jedna przez Brodne – Wejście – Konstantynów – dwór Giżyce – dwór Ruszki,
a druga przez Brzezie – Aleksandrów
– dwór Giżyce – Henryków – Helenów – Juliopol – Młodzieszyn i dalej
na Brochów. W każdej z tych miejscowości toczone były walki z Niemcami.
Pomimo oderwania się od nieprzyjaciela, pułk poniósł ciężkie
straty przez bombardowania lotnicze.
Zmusiło go to do marszów nocami,
a we dnie do chowania się w lasach.
Jednak działalność dywersantów nie-
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mieckich naprowadzających lotnictwo powodowała duże straty.
W walkach 16 i 17 września 1939 r.
pułk dotarł do Puszczy Kampinoskiej.
W czasie przebijania się przez puszczę
zginął dowódca pułku ppłk Frydrych.
Bataliony pułku ponosiły dalsze wielkie straty. Dowódcą pułku został ppłk
dypl. Stanisław Małek. Udało się mu
zebrać pułk w przeliczeniowej sile odpowiadającej zaledwie 2 batalionom
piechoty. Została wtedy podjęta decyzja dalszego marszu na Warszawę.
21-22 września toczyła się następna
faza walk – wejście do Warszawy,
przez Palmiry, Łomianki i okolice Burakowa. 21 września rozwiązana została Armia Poznań, a jednostki, którym udało się przebić (w tym 60 pp),
przekazane do dyspozycji dowódcy
obrony Warszawy gen. dyw. Juliusza
Rómmla (źródło: Wikipedia).
22 września 1939 r. około godziny
15:00 na północnym skraju miejscowości Buraków w lesie, przy szosie Łomianki-Buraków-Młociny-Warszawa
na skutek postrzału w bok, przez płuca
do serca, nie odzyskawszy przytomności, poległ plutonowy Józef Pieniężny. W związku z zaciekłymi walkami
pochówku nie dokonano. Dokumenty
zostały zabrane, lecz niestety zaginęły.
Świadkiem śmierci ww. był jego dowódca porucznik Antoni Baranowski, który

– część II

Wnuki pamiętają...
Ale to jeszcze nie koniec tej historii...Mój ojciec Andrzej pracuje razem
z wnukiem Józefa Pieniężnego, synem
Zygmunta - Krzysztofem. W 2016 r., w
trakcie rozmowy okazało się, że Piotr
Taras i Józef Pieniężny, służyli w tym
samym pułku.
Krzysztof opowiedział historię
swojego dziadka, ale nie wiedział, gdzie
został pochowany. Mój ojciec poinformował go o stronie www.straty.pl, na
której odnalazł wcześniej informacje o
swoim wuju Piotrze. Po wpisaniu danych na stronie internetowej pojawiły
się informacje o przydziale służbowym,
miejscu śmierci i miejscu pochówku.
Okazała się, że plutonowy Józef Pieniężny został pochowany na cmentarzu
w Kiełpinie w kwaterze wojennej.
Krzysztof Pieniężny razem ze swoim synem Dawidem, w oparciu o posiadane dokumenty wystąpili do Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu
Pamięci Narodowej z zapytaniem dotyczącym innych materiałów związanych
ze służbą wojskową Józefa Pieniężnego
- niestety innych dokumentów, poza
tymi, które mieli, nie odnaleziono.
Dzięki ich staraniom 5 lutego
2018 r., postanowieniem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy o nadaniu orderów i odznaczenia za wybitne zasługi dla niepod-

Od lewej: Zygmunt, Zofia i Aniela Pieniężni - Ostrów Wielkopolski

na powyższą okoliczność sporządził 19
września 1947 r. zaświadczenie, gdzie
pisze m.in. - „(...) w obecności mojej na
skutek postrzału śmiertelnego w bok
przez puca z prawdopodobnym uszkodzeniem serca. Nie uzyskawszy przytomności w kilka chwil skonał i pozostał
na miejscu bez pochowania, z przyczyn
gwałtownych walk jakie prowadziły nasze oddziały przy przebijaniu się przez
linie Niemców, dążąc na obronę Warszawy. Dokumenty zebrano lecz na skutek
polegnięcia większości żołnierzy z kompanii musiały zaginąć. Śp. przydzielony
był do 6. komp. 60. pp jako pdof. obserwator przy d-cy komp. I przez cały
czas walk był przy mnie aż do zgonu.
Zaświadczenie niniejsze wystawiam na
prośbę wdowy po śp. plut. zaw. Józefie
Pieniężnym dla celów urzędowych.”
Po wojnie odnalazł się kolejny
świadek śmierci Józefa Pieniężnego,
był to Antoni Jurasik z Mirkowa, również żołnierz 60. pułku piechoty.
O śmierci swego męża, Zofia Pieniężna dowiedział się dopiero 2 lata
po zakończeniu wojny. Przez cały
czas miała nadzieję, że mąż żyje i powróci do niej i dzieci. Starała się zapewnić rodzinie godne warunki życia.
Po wojnie Zofia przeprowadziła się z
dziećmi do Kępna, gdzie mieszkała
do swojej śmierci w 1999 r.

ległości Rzeczypospolitej Polskiej,
Józef Pieniężny został odznaczony
pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Na podstawie opracowania „Deus,
Honor, Patria. Bóg, Honor, Ojczyzna”
Floriana Tarasa, ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Wieruszowie, napisanego na
konkurs „Otwórz szufladę po 80 latach
– nieodkryte karty luandzkich historii”, zorganizowany przez Powiatową
Bibliotekę w Wieruszowie w 2019 r.

Bibliografia:
Publikacje książkowe:
1. Piotr A. Kukuła Maszerują strzelcy
2. Waldemar Rezmer Armia „Poznań” 1939
Bellona
3. Apoloniusz Zawilski „Bitwy polskiego
września” Znak
4. Narcyz Klatka „Wieluński Wrzesień”
Przekazy ustne:
Wspomnienia Janiny Moski
Wspomnienia Krzysztofa Pieniężnego
Źródła internetowe:
obronanarodowa1939.pl/bataliony-on.html
wikipedia
dobroni.pl
straty.pl
basia.famula
szukajwarchiwach.pl

Informacje

wiadomości

W poniedziałek, 18 stycznia rano szkolne korytarze wypełniły się rodzicami i uczniami
oczekującymi na wejście do klas. Z końcem ferii do tradycyjnego nauczania wrócili uczniowie najmłodszych klas (1-3). Dzieci cieszyły się ze spotkania z kolegami i nauczycielami, z
kolei rodzice mieli mieszane uczucia w związku z powrotem ich pociech do szkół

Najmłodsi z radością wrócili do szkoły

Pierwsi uczniowie wraz z rodzicami pojawili się pod szkołami przed
godziną 8. Większość oczekiwała na
rozpoczęcie lekcji na dworze, jednak
ze względu na minusowe temperatury
(w Kępnie -10 stopni) nauczyciele zachęcali, by jak najszybciej wchodzić
do szkoły. Dzieci nie miały z tym
problemu, ponieważ większość z nich
stęskniła za swoimi kolegami i koleżankami.
- Nie bardzo podobała mi się
nauka w domu, cieszę się, że idę do
szkoły, bo zobaczę moje koleżanki i kolegów z klasy - mówi 8-letnia
Kasia. Podobnego zdania jest jej
koleżanka Zuzia: - W domu mi się
nudziło, ale ostatnio już byliśmy na
sankach z tatą. Cieszę się, że będę już
uczyła się w szkole.
Inaczej na powrót do szkół patrzą rodzice, zdaniem niektórych jest
jeszcze na to za wcześnie. - Jestem
trochę zaniepokojona tym powrotem
do szkół. Mój mąż jest nauczycielem, uczy starsze klasy, więc pracuje
w domu, ja również pracuję zdalnie.
Mamy jeszcze najmłodszą córkę i nie
chcemy narażać naszej rodziny na

Dzieci bardzo cieszą się
z powrotu do szkoły...

uczania zdalnego, które moim zdaniem nie do końca się sprawdzało.
Czasem dzieciaki nie robiły zadań,
bo im się nie chciało, a tak z panią u
boku będą miały motywację. Myślę,
że jeśli będą się stosować do restrykcji, będą myć ręce i nosić maski, to
nic złego nie powinno się stać - podkreśla Zofia, mama Antoniego.
- Jeśli chodzi o nauczanie zdalne, to też był kłopot. Oboje z mężem,
pracując, nie byliśmy w stanie w tym
samym czasie uczestniczyć z dzieckiem w lekcjach, więc było to trochę
pozbawione kontroli. Dopiero po
naszej pracy, po zajęciach, byliśmy
w stanie zobaczyć, co dziecko robi-

...i nie dopuszczają myśli,
żeby znów uczyć się zdalnie

spotkania z innymi - mówi Agnieszka, matka Zuzi. Dodaje też, że nie wie,
czy stęsknione za sobą dzieci będą
przestrzegać zasad, szczególnie tych
związanych z dystansem społecznym.
Wśród rodziców odprowadzających dzieci do szkoły znaleźli się
również zwolennicy tej decyzji. - Ja
jestem zadowolona z powrotu do
szkół, jest to dla dzieci duży plus pod
względem ich rozwoju społecznego,
a także ze względu na koniec na-

ło. Wydaje mi się, że nauka w szkole
jest lepsza, ale jednak przeważają te
obawy w związku z pandemią - tłumaczy Iwona, mama Jacka z klasy
pierwszej.
W gminie Kępno mamy 10 szkół.
Wszystkie ruszyły dzisiaj z nauką stacjonarną dla uczniów w klasach I-III.
To jest dobra wiadomość. W gminie
mamy zaskakująco dużą frekwencję
na poziomie 95%. W przedszkolach
jest trochę niższa na poziomie 67%, a

w żłobkach wynosi 65%. Te wartości
nie odbiegają od normalnego sezonu
zimowego.
Zdecydowanie niższą frekwencję
odnotowano wśród kadry nauczycielskiej, która mogła poddać się
wymazowi na obecność Covid-19.
Skorzystało z takiej możliwości niespełna 45% nauczycieli i pracowników obsługi. Po testowe wyniki,
potwierdziły zakażenia dwóch osób.
Osoby te trafiły na izolację.
Największe zainteresowanie testami wykazali pracownicy szkół w
Krążkowach oraz Myjomicach. Najniższe z SP nr 2 w Kępnie. Pozostałe szkoły zadeklarowały udział na
poziomie: SP Mikorzyn - 3 nauczycieli, SP Świba 1, SP Hanulin - 3, SP
Kierzno - 4, SP nr 3 - 7 nauczycieli + 3 pracowników obsługi, SP nr
1 - 4 nauczycieli + 7 pracowników
obsługi. Ogólny odsetek chętnych
w skali całej gminy to 44%, natomiast wśród pracowników obsługi
to 28%.
Zdaniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie Pawła Falszewskiego jego placówka oświatowa przygotowana jest na powrót
uczniów do szkoły. - Dzieci są w klasach tylko z nauczycielem. Wychodzą na krótkie przerwy na oddzielne
korytarze, wówczas jest wietrzenie
klas. Pozostali nauczyciele pracują
zdalnie z uczniami klas 4-8. Frekwencja w szkole jest bardzo wysoka, 90% dzieci uczestniczy w nauce
– informuje P. Falszewski.
Wszystkie dzieci, z którymi rozmawiałem, cieszyły się, że wróciły
do szkoły. Mówiły też, że miały już
dosyć nauczania zdalnego. Nieco innego zdania było kilkoro rodziców,
ale i oni przyprowadzili swoje pociechy do szkoły.		
m

Policjanci Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach zatrzymali mężczyznę, który ciągnikiem rolniczym odśnieżał drogę. Znajdował się jednak pod wpływem alkoholu,
nie posiadał uprawnień do kierowania, a ciągnik nie był zarejestrowany

Odśnieżał na „podwójnym gazie”

13 stycznia br., przed godziną 20.00, w miejscowości Aniołka
Pierwsza funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzcinicy zatrzymali
34-letniego mieszkańca gminy Trzcinica, który ciągnikiem rolniczym
marki Ursus odśnieżał drogę publiczną, znajdując się w stanie nietrzeźwości – badanie alkomatem wskazało
prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. - W toku wykonywania czynności ujawniono też, że mężczyzna nie posiada uprawnień do
kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo ciągnik rolniczy,
którym kierował, nie był zarejestrowany – dodał oficer prasowy KPP

Kępno sierż. Rafał Stramowski.
34-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie.
Oprac. KR
34-latek odśnieżał drogę, mając prawie
promil alkoholu w wydychanym powietrzu

Na realizację zadań branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0.
z wnioskowanej kwoty 2 mln zł Powiat Kępiński otrzymał w
2021 r. 950 tys. zł

Nowa tarcza
dla przedsiębiorców

O wsparcie w ramach Tarczy 6.0
zwanej też tarczą branżową mogą
ubiegać się tylko wybrane grupy
przedsiębiorców, te firmy, które z
powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność,
tj. firmy reprezentujące m.in. branże: gastronomiczną; kulturalno-rozrywkową (estradową, targową,
fotograficzną, filmową, muzealną);
sportową, sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary); turystyczną (organizatorzy turystyki, przewodnicy

mi gospodarczymi dla przedsiębiorców - stwierdza europosłanka Andżelika Możdżanowska.
Dotacja może być udzielona do
wysokości 5 000 zł i nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem,
że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
dotacji. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do
31 stycznia 2021 r. poprzez platformę praca.gov.pl.
Dyrektor I. Rataj informuje o
nowej tarczy dla przedsiębiorców

górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni); transportową (firmy
autokarowe, taksówkarze); edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.
Wprowadzona tarcza zakłada
kilka rozwiązań pomocowych, w
tym część znanych z poprzednich
programów. Do takowych zaliczymy zwolnienie ze składek ZUS (za
listopad) oraz dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł.
Ponadto przedsiębiorcy mogą także
skorzystać z dotacji w wysokości do
5 tys. zł oraz dopłat do miejsc pracy - 2 tys. zł do pracownika przez
trzy miesiące. Innym możliwym rozwiązaniem jest zawieszenie opłaty
targowej w 2021 r.
Kluczem do uzyskania dotacji mikro albo małemu przedsiębiorcy jest
kod PKD, wskazujący na rodzaj przeważającej działalności prowadzonej
przez przedsiębiorcę na 30 września
2020 r., tj.: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z,
47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A,
56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A,
82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z,
85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z,
91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z,
96.01.Z, 96.04.Z. Ponadto, warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie przychodu z działalności w
rozumieniu przepisów podatkowych
w październiku albo listopadzie 2020
roku niższego co najmniej o 40% w
stosunku do przychodu uzyskanego
odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.
- W czasie pandemii rząd Mateusza Morawieckiego pamięta po raz
kolejny o przedsiębiorcach, szczególnie z branży gastronomicznej i
hotelarskiej. Podkreślę, że nadal
pracuje nad kolejnymi rozwiązania-

Do tej pory do kępińskiego Urzędu Pracy wpłynęło 65 wniosków, na
łączną kwotę 325.000 zł, z czego 4 to
wnioski rozpatrzone negatywnie na
kwotę 20.000 zł z uwagi na niespełnianie wymagań ustawowych przez
przedsiębiorców. Wypłacono 20 dotacji w grudniu 2020 r. oraz 30 w styczniu br. Aktualnie wnioski rozpatrywane i wypłacane są na bieżąco.
- Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i
utracie płynności finansowej, a w
konsekwencji zmniejszeniu ryzyka
utraty miejsc pracy i bankructwa
najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw. Proponowane rozwiązania
z jednej strony mają rekompensować
koszty, a z drugiej być zastrzykiem
finansowym dla najbardziej poszkodowanych. Stale współpracujemy
z lokalnymi firmami, aby pomoc
Tarczy Antykryzysowej była jak najbardziej skuteczna, wprowadziliśmy
szereg zmian w organizacji pracy,
które przyspieszyły proces udzielania wsparcia. Zależy nam na tym,
aby pomoc jak najszybciej trafiała
do firm i pracowników, dlatego też
rozpatrujemy wszystkie wnioski bez
zbędnej zwłoki – informuje dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie
Iwona Rataj.
Jednocześnie
przypominamy,
iż do 10 czerwca br. można składać
wnioski na wszystkie formy wsparcia
realizowane w ramach Tarczy przez
PUP tj. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników oraz dofinansowanie
dla samozatrudnionych.
Do Urzędu Pracy w Kępnie w
2020 r. w ramach pomocy ustawy
COVID-19 wpłynęło ogółem 4.860
wniosków, wypłacono przedsiębiorcom powiatu kępińskiego blisko 39
mln zł. 		
Oprac. m
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wiadomości
Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy ulicy Armii
Krajowej w Kępnie

Droga będzie remontowana

22 grudnia 2020 r. burmistrz
Piotr Psikus podpisał umowę na
wykonanie przebudowy ul. Armii
Krajowej w Kępnie. W ramach zadania przebudowana zostanie droga
o długości 1061 m i szerokości 6
m. - Wraz z jezdnią o nawierzchni
asfaltowej powstanie jednostronny
chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m. Wyremontowane zostaną
też istniejące studnie kanalizacji

pomiędzy

miejscowościami
Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie na drodze
Perzów i Turkowy

deszczowej – podkreśla burmistrz.
Wykonawcą inwestycji jest
Spółka REMOST Sp. z o. o. Spółka
komandytowa z Olesna. Wartość zadania wynosi 2.170.172,84 zł, z czego
638.488,00 zł to dofinansowanie z
państwowego funduszu celowego pn.
„Fundusz Dróg Samorządowych”.
Zakończenie realizacji inwestycji
przewidziane jest do 23 lipca 2021 r.
Oprac. KR

Wspomnienie dr Aleksandra hr. Szembeka – pierwszego ministra rolnictwa

Pamiętali o hrabim Szembeku

Z okazji 135. rocznicy urodzin dr
Aleksandra hr. Szembeka skromna
delegacja na czele z prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotrem
Walkowskim,
przewodniczącym
powiatowych struktur w Kępnie
WIR i sołtysem Zgorzelca w gminie
Rychtal Krzysztofem Zawadą i z
kierownikiem biura WIR w Kępnie
Marią Szubert udała się do Siemianic, rodowej miejscowości hr. Aleksandra Szembeka, i złożyła kwiaty
pod epitafium rodu Szembeków,
które mieści się przy kościele pw. św.
Idziego w Siemianicach. Obecny był
także proboszcz parafii Siemianice
ks. kanonik Marek Olszewski.
Aleksander hr. Szembek był
pierwszym prezesem izb rolniczych
w wolnej Polsce. Studia odbywał
na obczyźnie w Lipsku i Paryżu.
Doktoryzował się na Uniwersytecie
Louxain. Temat pracy doktorskiej
„Analiza Działalności Zrzeszeń
Gospodarczych chłopów polskich w
zaborze pruskim”. Objąwszy w 1910
r. zarząd siemianickiego majątku
hr. Aleksander wprowadzał w nim
i okolicach poznane na zachodzie
Europy nowoczesne metody gospodarowania. Ocenia się, że dzięki zabiegom dr Aleksandra hr. Szembeka
przesądzony został na rzecz Polski
los 80 wsi sołeckich, w tym Siemianice gniazdo rodowe Szembeków w

czasie rokowań Traktatu Wersalskiego w 1919 r. W Traktacie Wersalskim
Szembek brał czynny udział w pracach w Komisji Granicznej.

Oddali hołd hr. Szembekowi

Ród Szembeków wywodził się z
rodu niemieckiego, który osiedlił się
w Polsce już w 1566 r. Jeden z protoplastów Bartłomiej Schonenbek
osiadł w Krakowie. Za zasługi dla no-

wej ojczyzny otrzymał indygenat od
króla Zygmunta Augusta i zaliczony
został w poczet szlachty polskiej. Ród
Szembeków zasłużył się wielce w dziejach historii Polski. Z tego rodu wywodziło się dwóch prymasów Polski, siedmiu generałów, kanclerzy i polityków
oraz księży. Szembekowie brali udział
nieomal we wszystkich wydarzeniach,
wojnach i bitwach narodu polskiego i
zawsze po właściwej stronie.
W Kępnie znajduje się Samorządowa Biblioteka im. Marii z Fredrów hrabiny Szembekowej, której
patronuje wnuczka Aleksandra hr.
Fredry, autora „Zemsty”. Maria była
działaczką społeczną i patriotyczną.
Wydała wiele tomików wierszy. Talent pisarski odziedziczyła po dziadku
Aleksandrze. Była żoną Piotra Szembeka, uczestnika powstania styczniowego. Aleksander przyszedł na świat
12 stycznia 1886 r. w majątku generała powstania listopadowego, Piotra
Szembeka i Henrietty Becu w Siemianicach. Urodził się w czasie, gdy rząd
pruski gotował nowy atak na Polaków,
tworząc komisję kolonizacyjną. Na jej
realizację wydzielono ogromną kwotę 100 mln marek, za które państwo
pruskie miało wykupić większe majątki polskie, a następnie osiedlić na
nich chłopów pruskich. Był to początek walki o ziemie polskie w zaborze
pruskim.
Wawrzyn

Kępińscy policjanci podczas działań na terenie powiatu zabezpieczyli dużą ilość narkotyków

Policjanci zabezpieczyli
prawie 800 gram amfetaminy

Zderzenie
czterech samochodów
14 stycznia br., o godzinie 7.17,
Dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na
drodze pomiędzy miejscowościami
Perzów i Turkowy. Na miejsce zadysponowano strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Perzów i OSP Turkowy. - Przybyli na miejsce strażacy zastali

cztery pojazdy osobowe po kolizji.
Jeden z nich znajdował się w przydrożnym rowie. Działania straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej z osób
biorących udział w zdarzeniu oraz
odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach – relacjonuje
mł. kpt. Jakub Sobczak z KP PSP
Kępno.		
Oprac. KR
W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

Policjanci do zwalczania przestępczości narkotykowej w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie w
ostatnich dniach prowadzili działania
na terenie naszego powiatu, dotyczące dystrybucji środków odurzających
oraz substancji psychotropowych.
W wyniku prowadzonych działań
funkcjonariusze zatrzymali 29-letniego mieszkańca gminy Perzów
oraz 27-letnią mieszkankę gminy
Bralin, którzy w swoim miejscu zamieszkania posiadali ponad 700 gram
amfetaminy. - Podczas wykonywania
dalszych czynności służbowych kryminalni zatrzymali 24-latka z Oleśnicy, który również brał udział w
dystrybucji narkotyków. Działania
naszych policjantów podczas wykonywania dalszych czynności służbowych doprowadziły do zatrzymania
jeszcze 31-letniego mieszkańca Grabowa nad Prosną – poinformował
oficer prasowy KPP Kępno sierż. Rafał Stramowski.

Dochodzenie w tej sprawie pod
nadzorem prokuratora prowadzi
KPP Kępno. Prokurator Rejonowy
w stosunku do 29-latka z gminy
Perzów oraz 24-latka z Oleśnicy za-

stosował środek zapobiegawczy w
postaci 3-miesięcznego aresztu. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań
w związku z tą sprawą.
Oprac. KR

Policja nie wyklucza dalszych
zatrzymań. Fot. KPP Kępno

Dwoje siedemnastolatków uciekło z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie. Jak się okazało, wolny czas poza ośrodkiem spędzali w Kępnie. Zostali zatrzymani
i odwiezieni do placówki

Uciekli z ośrodka wychowawczego

16 stycznia br. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
przeprowadzali działania „Nielat
2021”, mające na celu m.in. ujawnianie i zatrzymywanie nieletnich
osób poszukiwanych. - Przed godziną 23.00, na ul. Granicznej w Kęp-
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nie, funkcjonariusze przeprowadzili
kontrolę jednego z poruszających
się tam pojazdów. Jak się okazało, dwóch pasażerów tego pojazdu
było poszukiwanych przez Komendę
Powiatową Policji w Namysłowie.
Dwaj 17-latkowie samowolnie oddalili się z Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Namysłowie, w
związku z czym zostały wszczęte za
nimi poszukiwania – poinformował
oficer prasowy KPP Kępno sierż.
Rafał Stramowski. Dwaj młodzi
mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do wskazanego przez sąd
ośrodka.
Oprac. KR

Informacje

Gmina

80 osób starszych i niesamodzielnych korzysta z systemu teleopieki wdrożonego przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie. Jest to system przywoławczy
działający w domu podopiecznego przez 24 godzin na dobę, 365 dni w roku

Z myślą o starszych i niepełnosprawnych

Gmina Kępno, za pośrednictwem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kępnie, realizuje kolejny etap projektu pn. „Nowa oferta dla
osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO
na lata 2014-2020.
Uczestnicy
projektu
otrzymali specjalną opaskę
z przyciskiem SOS. W razie
zagrożenia życia bądź zdrowia, po naciśnięciu przycisku automatycznie zostaje
uruchomione połączenie w
trybie głośnomówiącym z
centrum alarmowym. Następnie operator zadecyduje o odpowiednim rodzaju
interwencji. W przypadku
nagłego zdarzenia medycznego nie zawsze osoba jest w
stanie zadzwonić pod numer
alarmowy 112. Dzięki posiadaniu dostępu do teleopieki
w formie opaski zwiększa się poziom
poczucia bezpieczeństwa. Teleopieka
zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo, odciążając ich bliskich od wielu
zmartwień. Stabilizacja emocjonalna
sprzyja wówczas aktywniejszemu
udziałowi w życiu społecznym.

Uczestnicy projektu wzięli udział
w szkoleniu z przedstawicielem wykonawcy i podpisali umowy na użyczenie opaski. Będą mogli bezpłatnie
korzystać z usług teleopieki do końca
realizacji projektu, tj. do 31 grudnia
2021 r.

Ponadto uczestnicy projektu
otrzymali tzw. „Pudełka życia”, które pomogą ratownikom medycznym
w szybkiej i skutecznej interwencji.
W ramach projektu zakupiono 80
„Pudełek życia”, w których znajduje
się wypełniona Karta Informacyj-

na. Niewielkie, czerwone pudełko
umieszczone w lodówce może być
cennym źródłem wiedzy o osobie, do
której został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Zestaw zawiera
pudełko, kartę informacyjną oraz
naklejkę na lodówkę. Wypełnienie
karty informacyjnej z najważniejszymi informacjami
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na
leki, kontaktach do najbliższych to skarbnica wiedzy
dla lekarzy i ratowników medycznych. „Pudełko życia”
powstało z myślą o szybkiej i
sprawnej pomocy w stanach
zagrożenia zdrowia i życia.
Może pomóc każdemu, kto
w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać
podstawowych informacji
o sobie i chorobie, na którą
cierpi, a także o uczuleniach,
zażywanych lekach oraz
kontaktach do najbliższych.
Po pudełko w razie potrzeby
sięgną ratownicy medyczni, którzy
pojawią się u chorego w przypadku
wezwania pomocy.
Uczestnicy projektu mogą również skorzystać z usług terapeuty i rehabilitanta w miejscu zamieszkania.
Oprac. KR

W 2021 roku
„Pomagamy jak umiemy kobietom”
To już V edycja naszej sztandarowej akcji pomocowej. W tym roku
będziemy pomagać kobietom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji
życiowej. Będzie to pomoc od kobiet,
bo to one są głównie klientkami Rossmann – dla kobiet. Pobijmy
wspólnie rekord – zbierzmy
więcej niż te 5 mln w ubiegłym
roku!
Nasza akcja jest prosta:
klienci zbierają „pomocowe”
punkty skanując kartę Klubu
Rossmann podczas swoich,
nawet najdrobniejszych, zakupów. Im częściej to zrobią,
tym więcej punktów zgromadzą. Ten mały gest naprawdę
pomaga! Uskładaną przez siebie liczbę punktów na bieżąco
można sprawdzać w aplikacji
Rossmann PL, klikając w zakładkę „Profil”.
Pod koniec roku firma
Rossmann zamieni te punkty
na złote, a następnie pomoc o
takiej wartości (finansowa i/
lub rzeczowa w postaci dostępnych w naszych drogeriach
produktów) powędruje do placówek, które zamierzamy w
tym roku obdarować.
Komu pomagamy w 2021? Oczywiście kobietom, w tym: nastoletnim
matkom, kobietom dotkniętym przemocą domową, matkom wychowującym niepełnosprawne dzieci, samotnym matkom, dziewczętom z domów
dziecka, które opuszczają placówki i

wkraczają w dorosłość, dziewczętom
i kobietom dotkniętym ubóstwem
menstruacyjnym, których nie stać na
środki higieniczne.
Do 15 stycznia trwał nabór organizacji do których trafi nasza wspól-

na – klientów i Rossmann – pomoc.
Jak co roku typowali je pracownicy
naszych drogerii. Już wiadomo, że
będziemy współpracować z fundacjami, które na co dzień zajmują się
kobietami w trudnej sytuacji życiowej m.in: Niebieską Linią Instytutu

Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzącą poradnię telefoniczną dla
osób, które doświadczyły lub dalej
doświadczają przemocy domowej
czy Fundacją Ktoś oraz Fundacją
Między Niebem a Ziemią, obie
organizują m.in. „pomoc wytchnieniową” dla opiekunów
osób niepełnosprawnych (gdy
opiekun medyczny czuwa przy
takiej osobie, rodzina może załatwić niezbędne sprawy czy
po prostu odpocząć psychicznie).
W tym roku po raz pierwszy Rossmann przekaże w
ramach naszej akcji wsparcie finansowe – na konkretne
projekty wybranych instytucji oraz, tradycyjnie, pomoc
w postaci wybranych przez
same organizacje charytatywne produktów z asortymentu
Rossmann np. środków czystości, podpasek czy pieluch.
Każdej z zakwalifikowanych
do „Pomagamy…” organizacji
gwarantujemy pomoc w wysokości co najmniej 5 tys. zł (lub
odpowiednik tej sumy w produktach).
Zbierzmy wspólnie jak najwięcej
i pobijmy 5000000 zł, które udało się
nam przekazać w 2020 r. Wasze punkty są bezcenne, każdy ma ogromną
moc pomagania… kobietom!

Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego
w Chojęcinie

Pijany wjechał
w przydrożną kapliczkę

Kierowca miał ponad 3 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu. Fot. KP PSP Kępno

1 stycznia br., przed godziną
18.00, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o dachowaniu
samochodu osobowego marki Volkswagen w miejscowości Chojęcin. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Chojęcin i OSP Bralin.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że samochód osobowy
wypadł z drogi i, po uderzeniu w
przydrożną kapliczkę, uległ dachowaniu. W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierowca pojazdu,
który wymagał pomocy medycznej.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, następnie udzielono
kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanemu mężczyźnie. Po
przekazaniu poszkodowanego przybyłemu na miejsce zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego i

zakończeniu działań prowadzonych
przez policję, działania strażaków
polegały na sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Przyczyny i okoliczności zdarzenia badali funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie. Sprawcą był 39-letni mieszkaniec gminy
Bralin, który na łuku drogi stracił
panowanie nad pojazdem, w wyniku
czego uderzył w kapliczkę znajdującą
się przy drodze, a następnie wjechał
na pole. - W toku prowadzonych przez
naszych funkcjonariuszy czynności
służbowych okazało się, że kierujący
znajduje się pod wpływem alkoholu
oraz posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wynik badania to ponad 3 promile
alkoholu w wydychanym powietrzu
– poinformował oficer prasowy KPP
Kępno sierż. Rafał Stramowski.
Oprac. KR

ECHO RYCHTALA
styczeń 2021, nr 3 (951)
Wójt gminy Rychtal przekazał narkotesty dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Narkotesty dla policji
Wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk, wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorotą Dirbach-Poprawą, przekazał przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Kępnie pakiety
narkotestów Druger Drug Test 5000.
Zakupiono je w ramach środków pochodzących z programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy
Rychtal. - Zakupione testery dają
możliwość szybkiego wykrycia obec-

ności w organizmie większości narkotyków, m.in. amfetaminy, kokainy
czy marihuany. Zakup pakietów ma
na celu przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Skutki działania
narkotyków są nieprzewidywalne, a
kierowcy pod ich wpływem stanowią
śmiertelne zagrożenie dla innych
uczestników ruchu – podkreśla włodarz gminy.
R.A. – UG Rychtal

materiał promocyjny

Tygodnik Kępiński 21 stycznia 2021

7

Sport

Piłka nożna
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.

KS Warta II Poznań

Od obozu dochodzeniowego na Golęcinie rozpoczęli
przygotowania do rundy wiosennej czwartej ligi
gracze rezerw Warty Poznań. Do końca lutego
rywal kępińskiej Polonii rozegra siedem meczów
kontrolnych. Poniedziałek, 11 stycznia był pierwszym
dniem wspólnych treningów drużyny trenera Bartosza
Majchrzaka po zimowej przerwie. Zawodnicy mieli
wolne do 3 stycznia, a przez ostatni tydzień ćwiczyli
indywidualnie, zgodnie z rozpiską przygotowaną przez sztab szkoleniowy.
Do 15 stycznia gracze rezerw trenowali na obiektach na Golęcinie. –
Rano mieliśmy odprawę, na której podsumowaliśmy rundę jesienną
i przedstawiliśmy zespołowi plany oraz cele na drugą część sezonu.
Potem zawodnicy przeszli testy motoryczne. Przez pierwszy tydzień
trenowaliśmy dwa razy dziennie, a między zajęciami na boisku
zaplanowaliśmy posiłek oraz zajęcia teoretyczne. Trenowaliśmy także
na siłowni – wyjaśnia Bartosz Majchrzak, trener czwartoligowych rezerw.
Po pierwszym tygodniu zajęć zespół otrzymał wolny weekend, ale już od
soboty, 23 stycznia rozpocznie się seria sparingów. Do 26 lutego rezerwy
Warty rozegrają ich aż siedem. W meczach kontrolnych trenerzy będą się
przyglądali graczom, którzy mają szansę dołączyć do drużyny przed startem
rundy wiosennej. W pierwszym test-meczu poznańscy piłkarze zmierzą
się w Pleszewie z tamtejszą Stalą. W kolejnych terminach gracze Warty
zagrają z piątoligową Akademią Reissa Poznań (30 stycznia), trzecioligową
Nielbą Wągrowiec (6 lutego), piątoligowymi Huraganem Pobiedziska (9
lutego) i Lubuszaninem Drezdenko (13 lutego). W dwóch ostatnich meczach
kontrolnych formę rezerw Warty sprawdzi lider czwartej ligi, Victoria
Września (20 lutego) oraz występujący w piątej lidze zespół Wiary Lecha
Poznań (26 lutego).

MLKP Warta Międzychód

Drużyna z Międzychodu ma za sobą bardzo udaną rundę
jesienną, choć w obozie trzeciego zespołu rozgrywek
pozostał lekki niedosyt po pierwszej części sezonu. Warta
traci co prawda zaledwie dwa punkty do prowadzącej
dwójki, ale z pewnością gdyby nie potknięcia z Wilkami
Wilczyn czy Lubuszaninem Trzcianka wówczas piłkarze
z Międzychodu byliby wyraźnym liderem po pierwszej
części sezonu. Ale w klubie i tak panują wyśmienite
nastroje, bowiem mało kto spodziewał się takiego obrotu sprawy w wykonaniu
graczy Warty. Wiosną piłkarze z Międzychodu chcą powalczyć o obronienie
trzeciej pozycji, a może nawet dotrzymają kroku liderom i pokrzyżują im plany
awansu do trzeciej ligi. Warta przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła
w poniedziałek, 18 stycznia. Podczas zimowych przygotowań drużyna z
Międzychodu będzie trenować na własnych obiektach. Wyjątek stanowić
będą jedynie mecze sparingowe, które piłkarze prowadzeni przez Tomasza
Leszczyńskiego będą rozgrywać na boiskach w Zielonej Górze, Popowie,
Szamotułach oraz Gorzowie Wlkp. Pierwszym rywalem Warty podczas
zimowych przygotowań będzie trzecioligowa Lechia Zielona Góra, a mecz
zaplanowano na 30 stycznia. Tydzień później (6 lutego stycznia) formę Warty
sprawdzi zespół juniorów Lecha Poznań. 11 lutego trzeci zespół czwartej
ligi zagra w Szamotułach z tamtejszą Spartą, a dwa dni później uda się do
Gorzowa na mecz z czwartoligowym Stilonem. W próbie generalnej przed
meczami o stawkę Warta zmierzy się z Dąbem Przybyszów, a termin tego
spotkania wyznaczono na 20 lutego. Tydzień później Warta zagra z Unią
Swarzędz w 1/16 Fortuna Pucharu Polski. W weekend 6-7 marca nastąpi z
kolei powrót na ligowe boiska.

KLKS Zefka Kobyla Góra

Rywal Orła Mroczeń i GKS-u Rychtal do zajęć po
urlopowej przerwie miał wrócić 11 stycznia, ale
ze względu na obostrzenia związane z narodową
kwarantanną start przygotowań przełożono o
tydzień. Trener Bartosz Medyk oprócz treningów
zaserwuje swoim podopiecznym aż siedem meczów
sparingowych, które większość z nich gracze Zefki
rozegrają na boisku ze sztuczną nawierzchnią w
Ostrzeszowie. Pierwszym rywalem drużyny z Kobylej
Góry podczas zimowych przygotowań będzie Orzeł Mroczeń, a spotkanie z
trzecim zespołem piątej ligi zaplanowano na 29 stycznia i odbędzie się ono
w Ostrzeszowie. Także na sztucznej murawie w Ostrzeszowie Zefka rozegra
swój drugi tegoroczny sparing, w którym zmierzy się z Victorią Ostrzeszów
(6 lutego). Trzy dni później piątoligowiec z Kobylej Góry zagra ze Startem
Namysłów. 14 lutego drużynę Bartosza Medyka czeka sprawdzian z
najsilniejszym rywalem podczas zimowych przygotowań. Zefka zagra
w Kaliszu z rezerwami drugoligowego KKS-u Kalisz. W ostatnich trzech
meczach kontrolnych piłkarze z Kobylej Góry zagrają z przedstawicielami
klas okręgowych z trzech województw. 17 lutego formę Zefki sprawdzi LZS
Doruchów (Wielkopolska Klasa Okręgowa), 20 lutego piłkarze z Kobylej
Góry zagrają z Zenitem Międzybórz (Dolnośląska Klasa Okręgowa), a w
ostatnim sparingu przed startem rozgrywek ligowych podopieczni Bartosza
Medyka zagrają z przedstawicielem Opolskiej Klasy Okręgowej, Żubrami
Smarchowice Śląskie. Jeśli warunki pozwolą mecz ten odbędzie się na
naturalnej murawie w Smarchowicach Śląskich.
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Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6 >>> Kibice w Grębaninie już mogą zacierać
ręce. W rundzie wiosennej jeden z trzech nasz przedstawicieli na tym szczeblu rozgrywkowym będzie walczyć o miejsca w czołówce tabeli. Jasne cele mają również piłkarze z
Jarocina i Koźmina Wielkopolskiego, którzy rwą się o prawo gry w piątej lidze

Kto pokrzyżuje szyki faworytom?

Kibice GKS-u Grębanin, Strażaka Słupia i Zawiszy Łęka Opatowska z niecierpliwością mogą wypatrywać w kierunku odległej, póki co, rundy wiosennej. W rewanżowej części sezonu nasi przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym będzie walczyć o zupełnie odmienne cele. Liderem na półmetku
są rezerwy Jaroty Jarocin, a ligową tabelę zamyka Grom Golina. Drużyna z Jarocina pozycję lidera
po pierwszej fazie rozgrywek zapewniła sobie na samym finiszu jesieni, co sprawia, że różnice w
czołówce tabeli są nieznaczne. Wydaje się, że walkę o prawo gry w czwartej lidze stoczą dwa zespoły, ale w walce o pierwsze miejsce mogą liczyć się jeszcze gracze ekip z Grabowa i Grębanina.
się również najgorszy zespół spośród
Koźmin chce wrócić
Więcej spadków,
jedenastych miejsc. Tu zespół z grupy
do czwartej ligi
trudniej o utrzymanie
Jeszcze kilka lat temu ciężko było
W poprzednim, „pandemicznym” szóstej klasy okręgowej – CKS Zbiersk
sobie wyobrazić rozgrywki czwar- sezonie w rozgrywkach Wielkopolskiej przegrywa rywalizację, bowiem ma w
tej ligi bez Białego Orła. Drużyna z Klasy Okręgowej nie było spadków. To tej chwili najmniej zdobytych punktów
Koźmina Wielkopolskiego na sta- z pewnością ucieszyło wiele ekip, któ- spośród wszystkich, sześciu zainteresołe wpisała się w krajobraz zaplecza rym groziła degradacja. Jednocześnie wanych drużyn. Sytuacja na półmetku
trzeciej ligi w ostatnich kilkunastu spowodowało, że w obecnym sezonie rozgrywek w grupie szóstej jest prawie
latach. Oczywiście były momen- w spadkowiczów będzie po prostu całkowicie jasna dla drużyn z powiatu
ty gorsze, takie jak spadki do klasy zdecydowanie więcej niż w latach po- kępińskiego. Nasz region ma na tym
okręgowej, ale zdecydowanie więcej przednich. Warto więc przyjrzeć się szczeblu trzech przedstawicieli. Dwóch
było tych lepszych chwil, których temu, jak wyglądałyby spadki i awan- z nich – GKS Grębanin i Strażak Słupia
dostarczały kolejne pokolenia pił- se w sytuacji, gdyby sezon 2020/2021 zajmują bezpieczne miejsca w tabeli.
karzy Białego Orła. Po raz ostatni zakończyłby się już teraz, po rundzie W zdecydowanie gorszej sytuacji jest
koźminianie występowali w czwar- jesiennej. W klasie okręgowej, na pół- Zawisza Łęka Opatowska, który na tą
tej lidze przed trzema laty, ale sezon metku jej rozgrywek najbliżej awansu chwilę żegna się z rozgrywkami. BAS
2017/2018 zakończył się ostatecznie są rezerwy Jaroty Jarocin. Po piętach
Tabela po rundzie jesiennej
spadkiem do ligi międzyokręgowej. depcze im Biały Orzeł Koźmin WielKibice w Koźminie liczyli zapewne kopolski. Obecny wicelider ma na ten 1. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 16 40 76:22
na powrót do czwartej ligi po rocz- moment zapewnione miejsce w bara- 2. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 16 37 50:14
16 33 37:23
nej absencji, ale kampania 2018/2019 żach. Zagra w nich sześciu wicemi- 3. LZS Pelikan Grabów
16 32 27:28
zakończyła się katastrofalnie dla Bia- strzów klas okręgowych, a nagrodą za 4. LZS Doruchów
16 31 57:28
łego Orła. Piłkarze zakończyli sezon zwycięstwo będą trzy miejsca w piątej 5. GKS Grębanin
16 26 44:33
na przedostatnim miejscu, co było lidze. Z kolei strefa spadkowa obejmie 6. LKS Olimpia Brzeziny
16 26 38:27
równoznaczne z degradacją do klasy na pewno pięć drużyn (miejsca 13-17), 7. LKS II Gołuchów
16 24 30:35
okręgowej. Tak nisko koźminianie czyli na ten moment z rozgrywkami 8. LZS Czajków
16 22 29:40
nie upadli od lat, a pobyt w niższej żegnają się Zieloni Koźminek, Zawisza 9. LZS Strażak Słupia
16 18 29:44
klasie rozgrywkowej trwa do dziś. Łęka Opatowska, Ogniwo Łąkociny, 10. LKS Czarnylas
16 17 28:39
W tym sezonie pojawiło się jednak Barycz Janków Przygodzki i Grom Go- 11. CKS Zbiersk
16 17 24:36
światełko w tunelu, bowiem na pół- lina. Zgodnie z regulaminem rozgrywki 12. KS Prosna Kalisz
16 16 21:40
metku rozgrywek Biały Orzeł zajmu- opuści też zespół z najgorszym bilan- 13. GOS Zieloni Koźminek
je drugie miejsce, ze stratą zaledwie sem z dwunastego miejsca. Spadkiem 14. LKS Zawisza Łęka Opatowska 16 16 26:39
16 15 31:49
trzech punktów do prowadzących zagrożona jest więc Baszta Przedecz 15. LZS Ogniwo Łąkociny
rezerw Jaroty. To wręcz bardzo dobra (grupa 3), która na ten moment ma naj- 16. Barycz Janków Przygodzki 16 12 21:48
16 10 26:49
pozycja wyjściowa przed wiosenną gorszy bilans spośród zespołów zajmu- 17. LZS Grom Golina
częścią sezonu. – Pierwszą rundę jących dwunaste miejsca we wszystkich
Najskuteczniejsi strzelcy
można podzielić na dwie części. W sześciu grupach klas okręgowych w naJacek Pacyński (Jarota II Jarocin)
pierwszej do momentu, rywalizacji szym województwie. Spadki z piątej ligi 19
Piotr Cierlak (GKS Grębanin)
na dwóch frontach (liga i Puchar powodują jednak, że w tym momencie 15
Miłosz Kowalski (Jarota II Jarocin)
Polski), przeplataliśmy słabe mecze spadają wszystkie zespoły z dwuna- 15
Wojciech Kamiński (Biały Orzeł)
w lidze z dobrymi. W rozgrywkach stych miejsc. Taki układ sprawia, że z 13
Krzysztof Czabański (Biały Orzeł)
pucharowych natomiast wygrywa- klasą okręgową żegna się Prosna Kalisz. 12
Krzysztof Matuszak (Jarota II Jarocin)
liśmy z czołowymi zespołami piątej Dodatkowo, przy takich rozstrzygnię- 12
11
Damian Kaczmarek (GKS Grębanin)
ligi. Druga część, po odpadnięciu z ciach w piątej lidze, z rozgrywkami klaEmil Kliński (LZS Czajków)
rywalizacji pucharowej, to już ciąg sy okręgowej w Wielkopolsce pożegna 11
efektywnych zwycięstw, popartych
dobrą dyspozycją i grą całego zeNAJ, NAJ, NAJ... RUNDY JESIENNEJ
społu. Zdarzały nam się oczywiście => Najwyższe zwycięstwo: LKS Czarnylas - Biały Orzeł Koźmin - 0:9 (11. kolejka),
słabsze mecze pod kątem skutecz- GKS Grębanin - LZS Czajków - 8:0 (16. kolejka).
ności. Mimo że piłkarsko na boisku => Najwięcej bramek w jednym meczu: GKS Grębanin - LKS Czarnylas - 9. goli
byliśmy zespołem lepszym, to – jak (7:2), GKS Grębanin - Barycz Janków Przygodzki - 9. goli (7:2), Ogniwo Łąkociny
wiadomo – liczy się to, co w sieci. - Grom Golina - 9. goli (6:3), LZS Czajków - Grom Golina - 9. goli (6:3), LKS II
Podsumowując pierwszą rundę, Gołuchów - Zieloni Koźminek - 9. goli (7:2), Jarota II Jarocin - Pelikan Grabów
miejsce w tabeli uważam za dobre. - 9. goli (7:2), LKS Czarnylas - Biały Orzeł Koźminek - 9. goli (0:9), Jarota II
Zarówno ja, jak i zawodnicy jeste- Jarocin - LKS Czarnylas - 9. goli (7:2).
śmy świadomi, że stać nas na wię- => Najwięcej goli padło w meczach klubu: Jarota II Jarocin - 98. goli (76.
cej – mówi Adam Zieliński, trener strzelone; 22. stracone).
Białego Orła. Bilans koźminian po => Najlepszym i najskuteczniejszym atakiem w rundzie jesiennej mogą pochwalić
pierwszej części sezonu może zado- się rezerwy Jaroty Jarocin, którego piłkarze strzelili w szesnastu meczach 76.
walać nawet najwybredniejszych ki- bramek, co daje średnio 4,75 bramki w jednym meczu.
biców. Pięćdziesiąt strzelony bramek => Najmniej skuteczną linię ataku miały z kolei Barycz Janków Przygodzki oraz
i zaledwie czternaście straconych to Zieloni Koźminek. Walczące o utrzymanie zespoły jesienią zdobył zaledwie po 21.
jeden z najlepszych bilansów w ca- bramek, czyli średnio 1,31 gola w meczu. Słaby bilans ma jeszcze Prosna Kalisz.
łych rozgrywkach. Koźminianie dys- Kaliszanie strzelili w rundzie jesiennej 24. bramki, czyli średnio 1,5 gola na mecz.
ponują najlepszą defensywą w całej => Zaledwie 14. bramek stracił Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski, co daje średnio
lidze, znakomicie prezentowali się 0,87 bramki w meczu. Solidną defensywą mogą pochwalić się jeszcze rezerwy
też w ataku. Dorobek pięćdziesięciu Jaroty Jarocin (22. stracone bramki) i Pelikan Grabów (23. stracone bramki).
strzelonych bramek sprawia, że Biały => Najwięcej bo po 49. bramek dały sobie strzelić Ogniwo Łąkociny oraz Grom
Orzeł jest trzecią ofensywną siłą ligi. Golina. Zamykająca tabelę drużyny traciły w meczu średnio 3,06 bramki.
Ale trudno się temu dziwić, skoro w => Najwięcej bo 13. zwycięstw odniósł lider rozgrywek Jarota II Jarocin. 12.
szeregach drużyny z Koźmina Wiel- meczów wygrał z kolei Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski.
kopolskiego występują tacy piłkarze => Zaledwie dwóch porażek doznał jesienią zespół rezerw trzecioligowego Jaroty.
jak Krzysztof Czabański, Wojciech Z kolei aż 12. porażek w pierwszej części sezonu zanotował zamykający tabelę
Grom Golina.
Kamiński czy Mateusz Wronecki.
=> Przed własną publicznością najlepiej spisywał się lider rozgrywek. Jarota w
ośmiu domowych spotkaniach odniosła komplet zwycięstw.
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piłka nożna

Piłka nożna >>> Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, istnieje prawdopodobieństwo, że miejsce Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia zajmie Kępiński Klub Piłkarski Polonia 1908 - Marcinki Kępno

Nowy-stary klub na mapie Kępna?
Polonia widzi światełko w tunelu

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że prowadzi procedurę związaną z przejęciem piłkarskiej sekcji Polonii Kępno. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że miejsce Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia zajmie Kępiński Klub Piłkarski Polonia 1908 - Marcinki Kępno.
O tym, że Polonia tonie, a właściwie utonęła pisaliśmy w grudniu.
Ale podobno pojawiło się światełko
w tunelu, bo Polonia stanęła przed
niepowtarzalną szansą na przetrwanie. Kto piłkarzom, kibicom i całemu

klubowi rzuci więc koło ratunkowe?
Od jakiegoś czasu mówi się o grupie
osób, która chce ratować kępiński
klub. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że są wśród nich byli działacze piłkarscy, działacze związkoFot. Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

wi, ale co najważniejsze prywatni
inwestorzy powiązani z branżą
meblową. Wiadomo też, że w Kępnie powstanie nowy twór, który będzie kontynuował tradycje Polonii.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
poinformował o prowadzeniu procedury przejęcia piłkarskiej sekcji
zarządzanej do tej pory przez stowarzyszenie Kępiński Klub Sportowy
Polonia. Jeśli w najbliższym czasie
nie wydarzy się nic zaskakującego,
istnieje prawdopodobieństwo, że
wkrótce sekcją będzie zarządzał Kępiński Klub Piłkarski Polonia 1908
- Marcinki Kępno. Jak czytamy w
komunikacie Wielkopolskiego ZPN-u, wierzyciele mogą się zgłaszać do
tej instytucji w sprawie wszelkich
roszczeń wobec danego klubu, w
terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, a więc
do dnia 6 lutego 2021 roku.
BAS

Piłka nożna >>> Kępnianie zajmują trzynastą pozycję w tabeli czwartej ligi na półmetku
tych rozgrywek. Z kolei w klasyfikacji fair play piłkarze Polonii prezentują się zdecydowanie lepiej. Wspólnie z Polonią Leszno otwierają to zestawienie

Kępno i Leszno grały „najczyściej”

Polonia Kępno i jej imienniczka z Leszna są na razie „najczyściej” grającymi drużynami czwartej
ligi. Po drugiej strony barykady znajduje się Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, której piłkarze w
dwudziestu dwóch kolejkach zobaczyli sześćdziesiąt dziewięć żółtych i jedną czerwoną kartkę.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował klasyfikację Fair
Play po dwudziestu dwóch ligowych
kolejkach. Na jej czele znajdują się
piłkarze z Kępna i Leszna, którzy w
tym sezonie mają na koncie trzydzieści trzy żółte kartki i jedną czerwoną.
Trzeciej miejsce miejsce zajmuje Victoria Ostrzeszów, która w klasyfikacji
Fair Play zgromadziła 114. punktów

karnych (38 żółtych kartek). Tuż za
podium znalazł się beniaminek z
Wilczyna. Wilki w dotychczasowych
meczach zgromadziły 117. punktów
karnych. Na szarym końcu stawki
znajduje się Ostrovia 1909 Ostrów
Wielkopolski. Jej piłkarze zobaczyli
już sześćdziesiąt dziewięć żółtych i
jedną czerwoną kartkę.
Przypomnijmy, że w tabeli Fair Play

kluby otrzymują punkty karne i tak
żółta kartka to 3 punkty. Bezpośrednia czerwona kartka to już „dorobek”
sześciu oczek. Z kolei w przypadku
otrzymania czerwonej kartki w wyniku
dwóch żółtych, naliczanych jest 6 punktów za dwie żółte kartki. O kolejności w
tabeli Fair Play decyduje liczba punktów
karnych, a następnie mniejsza liczba
czerwonych kartek. 		
BAS

TABELA FAIR PLAY
DRUŻYNA	
KS Polonia 1912 Leszno
KKS Polonia Kępno
KP Victoria Ostrzeszów
GKS Wilki Wilczyn
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp.
GKS Dopiewo
LKS Gołuchów
MLKP Warta Międzychód
KS LZS Iskra Szydłowo
LZS Krobianka Krobia
KKS 1925 II Kalisz
KS Warta II Poznań
MLKS Odolanovia Odolanów
KP Obra 1912 Kościan
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
MKS Lubuszanin Trzcianka
MKS Victoria Września
TPS Winogrady Poznań
KSS Kotwica Kórnik
MKS Olimpia Koło
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.

ŻÓŁTE KARTKI	CZERWONE KARTKI (BEZPOŚREDNIE)	PUNKTY KARNE	
33
33
38
37
39
42
44
41
46
48
47
47
50
52
55
55
55
57
64
63
68
69

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

105
105
114
117
123
126
132
135
138
144
147
147
150
162
165
165
165
171
192
195
210
213

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW: żółta kartka – 3 punkty, bezpośrednia czerwona kartka – 6 punktów. W przypadku otrzymania czerwonej
kartki w wyniku dwóch żółtych, naliczanych jest 6 punktów za dwie żółte kartki. O kolejności w tabeli decyduje liczba punktów karnych, a następnie
mniejsza liczba czerwonych kartek

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.

TP Ostrovia 1909 Wlkp.
Władze Ostrovii przedłużyły w ubiegłym tygodniu
kontrakt z Grzegorzem Dziubkiem. Trener nadal
będzie prowadził pierwszy zespół Ostrovii. Wyniki
prowadzonej przez niego od połowy września
drużyny pozwoliły mu utrzymać nie tylko stanowisko,
ale również biało-czerwonych nad strefą spadkową, co było głównym
celem. Bilans punktowy pod wodzą trenera Dziubka to 5. wygranych, 4.
remisy i 3. porażki. 19 punktów zdobytych od połowy września do końca
rundy jesiennej to zdecydowana większość spośród wszystkich, które
zdobył zespół Ostrovii, a ma ich na półmetku sezonu 26 (14. miejsce w
tabeli). Nie może więc dziwić, że dobra postawa zespołu, jak na obecne
możliwości, przemówiła za tym, by zatrzymać Grzegorza Dziubka na dłużej
w Ostrowie Wielkopolskim. Cel wiosną będzie jeden – walka o utrzymanie w
czwartej lidze. Póki co ucieczka ze strefy spadkowej powiodła się. Ostrovia
przygotowania do arcyważnej rundy wiosennej rozpoczęła 11 stycznia. W
trakcie zimowych przygotowań drużyna Grzegorza Dziubka rozegra aż
dziewięć meczów kontrolnych i jedno spotkanie pucharowe. Pierwszy z
nich biało-czerwoni mają już za sobą. W minioną sobotę ostrowianie ulegli
trzecioligowemu Jarocie 1:2.

MKS Dąbie

Rywala Orła Mroczeń i GKS-u Rychtal w piątej lidze
czeka wiosną walka o uniknięcie degradacji. Powrót
MKS-u Dąbie na ligowe boiska zaplanowano na 6-7
marca, a w pierwszym meczu o stawkę w 2021 roku
beniaminek rozgrywek zmierzy się z Piastem Kobylin.
MKS przygotowania do arcyważnej rundy wiosennej
rozpoczął już 7 stycznia, a w minioną niedzielę piłkarze z
Dąbia zakończyli pierwszą część okresu przygotowawczego. Do 17 stycznia
drużyna MKS-u trenowała indywidualnie z uwagi na obostrzenia podczas
kwarantanny narodowej. Treningi odbywały się cztery razy w tygodniu. Po
nieco ponad tygodniowej przerwie gracze z Dąbia rozpoczną drugi etap
przygotowań. Na jego inaugurację MKS zagra towarzysko z trzecioligowym
Górnikiem Konin. W sumie, w notatniku trenera Łukasza Kujawy znalazło
się osiem spotkań kontrolnych, w których MKS będzie sparować z
Kasztelanią Brudzew, Stalą Pleszew, Termami Uniejów, Olimpią Koło, Wartą
Dobrów, Wilkami Wilczyn oraz Górnikiem Łęczyca.

KS Victoria Skarszew

Także 7 stycznia do zajęć po świąteczno-noworocznej
przerwie wrócili piłkarze Victorii Skarszew. W tym
roku powrót wicelidera piątej ligi do treningów
wyglądał zupełnie inaczej niż w poprzednich latach.
Piłkarze ze Skarszewa przez pierwsze dwa tygodnie
pracowali indywidualnie ze względu na obostrzenia.
Podopieczni Dawida Jóźwiaka w ramach zimowego
okresu przygotowawczego, rozegrają sześć spotkań
kontrolnych. Po powrocie do treningów z drużyną,
zawodnicy trenować będą w sali sportowej, siłowni oraz
na boisku typu orlik. W okresie przygotowawczym zespół trenował będzie 3-4
razy w tygodniu. Przerywnikiem pomiędzy ciężkimi treningami będą mecze
kontrolne. Pierwszy z nich Victoria rozegra już 24 stycznia z CKS-em Zbiersk,
a mecz ten ma odbyć się na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Pleszewie.
Z kolei 31 stycznia gracze ze Skarszewa zagrają na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Kaliszu z tamtejszą Prosną. Tydzień później (6 lutego)gracze
Victorii zagrają kontrolnie w Nowych Skalmierzycach z Pogonią, wiceliderem
czwartej ligi. 13 lutego skarszewian czeka natomiast konfrontacja z Białym
Orłem Koźmin Wielkopolski, a mecz z przedstawicielem klasy okręgowej ma
odbyć się w Pleszewie. Ostatnie dwa mecze podczas zimowych przygotowań
gracze Victorii rozegrają na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Uniejowie.
21 lutego drużyna Dawida Jóźwiaka zmierzy się z Wartą Dobrów, a pięć dni
później (26 lutego) w próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych
skarszewianie zmierzą się z Termami Uniejów.

MKS Lubuszanin Trzcianka

Rywal Polonii Kępno w czwartej lidze zajmuje na półmetku
tych rozgrywek szesnaste miejsce. Trener Jarosław
Feciuch na pierwszych w tym roku zajęciach spotkał się
ze swoimi podopiecznymi w poniedziałek, 18 stycznia.
Inauguracyjne zajęcia odbyły się na obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Trzciance. W trakcie zimowych
przygotowań drużyna rozegra pięć meczów kontrolnych
i jedno spotkanie w ramach 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim. Pierwszym przeciwnikiem Lubuszanina będzie Radwan Lubasz,
a zaplanowane na 30 stycznia spotkanie zostanie rozegrane w Wągrowcu.
Także w tym mieście odbędzie się drugi tegoroczny sparing Lubuszanina, a 6
lutego gracze z Trzcianki zmierzą się w nim z Leśnikiem Margonin. 13 lutego
czwartoligowiec uda się z kolei do Popowa, gdzie w ośrodku treningowym
Lecha Poznań, Lubuszanin zagra z Błękitnymi Wronki. Ostatnie dwa mecze
kontrolne zaplanowano na 21 oraz 27 lutego. W pierwszym z nich Lubuszanin
zagra z Koroną Stróżewo, a po niespełna tygodniu formę graczy z Trzcianki
sprawdzi Polonia Chodzież. Dla Lubuszanina będzie to próba przed
pucharowym meczem z Krobianką Krobia (6 marca).
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Region

gmina
101. rocznica powrotu terenów gminy Trzcinica do Macierzy

G£OS TRZCINICY
styczeń 2021, nr 3 (1172)
Rozliczenia projektów grantowych zrealizowanych w 2020 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy zostały zatwierdzone przez instytucje wdrażające

Granty dla trzcinickiej biblioteki

Pamiętali o rocznicy
17 stycznia 2021 roku minęła
101. rocznica powrotu terenów gminy
Trzcinica do Macierzy. To wydarzenie uczczono zapalając znicze w miejscu pamięci wszystkich walczących o

wolność naszej ojczyzny.
W ubiegłym roku w Wodzicznej
uroczyście upamiętniono 100-lecie
powrotu terenów gminy Trzcinica do
Macierzy.
Oprac. m

Nowe oświetlenie
przy ul. Pocztowej
Przy ulicy Pocztowej w Trzcinicy
zostało zamontowane nowe oświetlenie LED. Zakupione zostało ono z

dofinansowania przekazanego przez
Gminę Trzcinica.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2021, nr 3 (954)
W grudniu 2020 roku zakończono prace związane z utworzeniem Klubu Seniora w Domasłowie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020

Powstał Klub Seniora
w Domasłowie

Na Klub przeznaczono parter
części budynku po byłym przedszkolu. W ramach remontu na potrzeby
seniorów wyodrębniono dwa pomieszczenia ogólnodostępne pełniące funkcję sal spotkań, aneks kuchenny, łazienkę, szatnię, pomieszczenie
biurowe i gospodarcze. Z zewnątrz
wykonano wejście do budynku, odnowiono elewację i wykonano pochylnię dla wózków. Zakres prac
objął również branżę sanitarną oraz
elektryczną. Pomieszczenia zostały
wyposażone w niezbędne meble i
sprzęty. Wystrój i dekoracje tworzą
domową i przytulną atmosferę.
Klub Seniora jest ośrodkiem

10

wsparcia dziennego dla osób powyżej 60 lat nieaktywnych zawodowo.
Jego głównymi celami są m.in.: rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno–oświatowego, towarzyskiego
i wypoczynku ludzi starszych, organizacja atrakcyjnych form spędzania
czasu wolnego czy upowszechnianie
zdrowego trybu życia. Zajęcia w
Klubie będą bezpłatne.
- Wojewoda wielkopolski przekazał na realizację zadania 137 300
zł, Gmina Perzów z własnych środków finansowych przeznaczyła
126 171,69 zł. Koszt przedsięwzięcia
to 263 471,69 zł - informuje wójt Danuta Froń.
Oprac. m

29 grudnia 2020 r. zostało zaakceptowane przez Instytut Książki
rozliczenie finansowe i merytoryczne
projektu pt. „Przygoda z książką”, realizowanego w 2020 r. przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy
ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. Projekt „Przygoda z książką” skierowany był do najmłodszych
mieszkańców z terenu gminy Trzcinica (dzieci i młodzieży). Głównym
celem projektu było przeprowadzenie
różnorodnych form kulturalnych promujących książkę i literaturę a także
realizacja ciekawych działań kulturalnych animujących czytelnictwo w
Gminnej Bibliotece Publicznej oraz
aktywizujących dzieci i młodzież z
terenu gminy Trzcinica. Ponadto projekt zakładał stworzenie przyjaznej
przestrzeni w towarzystwie książek,
z ciekawymi wydarzeniami i atrakcyjnymi formami spędzania czasu,
gdzie można nie tylko integrować
się we wspólnym obcowaniu, ale
rozwijać siebie i swoje zainteresowania. Realizacja projektu „Przygoda
z książką” została tak zaplanowana,
aby dzieciom obcowanie z książką
nie wydawało się nudne, a wręcz
przeciwnie, było wprowadzeniem w
świat przygody. Posłużyła temu realizacja cyklu literackich warsztatów
twórczych (15) oraz przedstawienie
spektaklu gry aktorskiej oraz spektaklu kukiełkowego. Odbiorcy projek-

tu o swoich życiowych pasjach mogli
porozmawiać na spotkaniu autorskim
z Elizą Piotrowską. W ramach niniejszego projektu zostaną także
wydane zakładki do książek oraz foldery, rozdawane dzieciom jako forma

6.461 zł zostały opracowywane w
programie bibliotecznym SOWA i są
udostępnione do wypożyczeń czytelnikom. Biblioteka w Trzcinicy oraz
w Laskach prowadzą procesy biblioteczne również on-line, dając użyt-

Dyrektor biblioteki R. Gość
podsumowała otrzymane dotacje

promocji biblioteki, książki i zajęć.
Kolejny projekt, jaki został rozliczony przez trzcinicką książnicę, to
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Końcowy raport z realizacji zadania został rozliczony przez Gminną
Bibliotekę Publiczna w Trzcinicy
w dniu 5 stycznia 2021 r. Zakupione książki za kwotę w wysokości:

kownikom możliwość zamawiania i
rezerwowania książek przez Internet
bez wychodzenia z domu.
Ponadto Gminna Biblioteka
Publiczna w Trzcinicy prowadzi
comiesięczne raportowanie, udziału placówki w Trzcinicy oraz Filii
Bibliotecznej w Laskach w ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki
„Mała książka - wielki człowiek”.
Oprac. m

Rozliczono przyznane dotacje na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2020 r.

Rozliczono sportowe dotacje

Organizacje i podmioty, którym
przyznano dotację w 2020 roku z budżetu Gminy Trzcinica na wsparcie
realizacji zadań publicznych, rozliczyły swoje działania i projekty.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie udało się zrealizować zamierzonych działań w zakresie
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Zarówno Towarzystwo Przyjaciół Lasek „Lukus” oraz KGW
Pomiany podpisały w tej sprawie
stosowne porozumienia, natomiast
w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu dokonano aktualizacji ofert, co umożliwiło realizację
projektów zgłoszonych do konkursu.
W 2020 roku zadania realizowały LZS Victoria Laski oraz LZS
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Trzcinica, które prowadziły zajęcia
szkoleniowe i brały udział w seniorskich rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna w ramach Okręgowego Związku Piłki
Nożnej. Z kolei szkolenie grup młodzieżowych w różnym wieku zrealizowane zostało przez Gminny
Klub Sportowy Trzcinica. Zadanie w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu
zrealizowało także Stowarzyszenie
„Nasze Dzieci”. Zorganizowane zostały zajęcia aerobiku dla kobiet pod
nazwą „Aktywni razem”. Z kolei
kluby sportowe Sparta Ultra Team i
KS Volley Team Trzcinica zakupiły
niezbędny sprzęt sportowy na bieżącą działalność oraz brały udział
w zawodach i rozgrywkach spor-

towych: biegowych (Sparta Ultra
Team) i siatkarskich (KS Volley
Team Trzcinica).
Aktualnie
trwa
otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji
zadań
publicznych
w bieżącym 2021 roku. Oferty przyjmowane będą do 27 stycznia 2021 r.
Więcej informacji o otwartym konkursie ofert znajduje się na stronie
internetowej BIP Urzędu Gminy
Trzcinica: - Serdecznie zapraszam
i zachęcam wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert. Jednocześnie dziękuję wszystkim organizacjom
za dotychczasowe zaangażowanie i
działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy – podsumowuje wójt Grzegorz Hadzik.
Oprac. m

Najmłodsi piłkarze czekają
na rozpoczęcie sezonu

Ogłoszenie

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2021, nr 3 (1277)
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bralinie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym Operatorem
Polska Dystrybucyjnego
Spółka Gazownictwa sp.
z o.o.w
jest
największym
Operatorem
Systemu
Systemu
Gazu
Europie.
Zatrudnia
ponad
11 tys.
Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa
pracowników,
działa
na
terenie
całej
Polski
i
dystrybuuje
gaz
poprzez
na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów
ponad 190 tys. km gazociągów
do około
7 milionów odbiorców.
do około 7 milionów
odbiorców.
Prowadzimy
rekrutację nana
stanowisko:
Prowadzimy
rekrutację
stanowisko:

Monter Sieci i Instalacji Gazowych

Monter
Sieci
i Instalacji
Gazowych
(Oddział Zakład
Gazowniczy
w Poznaniu, Gazownia
w Kępnie)

Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.490.20
(Oddział Zakład
Gazowniczy
w Poznaniu, Gazownia w Kępnie)
Miejsce świadczenia pracy: obszar działania Gazowni

Najważniejsze zadania: Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.490.20
▪ wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieci i instalacjach gazowych w tym prac
Miejsce świadczenia pracy: obszar działania Gazowni
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych,
▪ realizowaniezadania:
czynności związanych z eksploatacją układów redukcyjno-pomiarowych,
Najważniejsze
▪ wykonywanie prac związanych z budową i przebudową sieci gazowej,
prac
eksploatacyjnych
na siecii/lub
i instalacjach
gazowych
w tym prac
▪ wykonywanie
realizowanie prac
związanych
z zabezpieczaniem
usuwaniem awarii
i nieszczelności
na sieciach i
gazoniebezpiecznych
instalacjach gazowych, i niebezpiecznych,
czynności
związanych
z eksploatacją
układów
redukcyjno-pomiarowych,
▪ realizowanie
realizowanie usługi
uruchamiania,
wstrzymywania,
wznawiania
i zakańczania
dostaw paliwa
gazowego,
wykonywanie
prac związanych z budową i przebudową sieci gazowej,
▪ współpraca przy wykonaniu oceny niezawodności oraz stanu technicznego sieci gazowej,
realizowanie prac związanych z zabezpieczaniem i/lub usuwaniem awarii i nieszczelności na
▪ obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania prac na sieciach i
sieciach i instalacjach gazowych,
instalacjach gazowych.

realizowanie usługi uruchamiania, wstrzymywania, wznawiania i zakańczania dostaw paliwa

Co

gazowego,
Co
jest dla nas ważne?
▪ współpraca
wykształcenie
zasadnicze
zawodowe
widziane średnie
kierunkowe
np.: Technik Gazownictwa),
przy
wykonaniu
oceny(mile
niezawodności
oraz
stanu technicznego
sieci gazowej,
▪ minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,
obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania prac na sieciach i
▪ prawo jazdy kategorii „B”,
instalacjach gazowych.
▪ uprawnienia energetyczne eksploatacyjne grupa 1, 2 i 3,
▪ uprawnienia
energetyczne dozorowe grupa 3
jest
dla nas ważne?
▪ gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym,
wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane średnie kierunkowe np.: Technik
▪ mile widziane:
Gazownictwa),
- praktyczna umiejętność wykonania prac na sieciach i instalacjach gazowych,
minimum
1 rok
doświadczenia
zawodowego
w pracy
o tym samym
profilu doczołowe,
specjalizacji,
- monter
rurociągów
z polietylenu
(PE) – zgrzewanie
elektrooporowe/
zgrzewanie
i eksploatacja sieci gazowych z rur poliamidowych (PA) – monter,
prawo- budowa
jazdy kategorii
„B”,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane.
uprawnienia energetyczne eksploatacyjne grupa 1, 2 i 3,
Co oferujemy?
uprawnienia energetyczne dozorowe grupa 3,
▪ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
do podjęcia
pracyuzależnioną
w systemie
zmianowym,
▪ gotowość
premię miesięczną
i kwartalną
od wyników
pracy,
▪ mile
Pracowniczy
Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,
widziane:
▪ szeroki
pakiet benefitów
– m.in. dostęp
do opieki
medycznej,
karta Multisport,
dofinansowanie
do
- praktyczna
umiejętność
wykonania
prac
na sieciach
i instalacjach
gazowych,
wypoczynku,
- monter rurociągów z polietylenu (PE) – zgrzewanie elektrooporowe/ zgrzewanie
▪ możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania uprawnień zawodowych, poprzez udział w
doczołowe,
szkoleniach, kursach oraz studiach,
budowa
i eksploatacja
sieci gazowych
z rur poliamidowych
(PA) – monter,
▪ bezpieczne warunki
pracy z wykorzystaniem
nowoczesnego
sprzętu i narzędzi,
▪ dodatkowy
dzień wolnyo od
pracy: 4 grudnia.
- zaświadczenie
ukończeniu
kursu dla kierowców prowadzących pojazdy
uprzywilejowane.

Nowe oblicze sali
gimnastycznej
W czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie trwały prace remontowe związane z wykonaniem nowej
nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej. Dzięki dofinansowaniu,
jakie szkoła pozyskała z KIRIS, stara podłoga została zastąpiona nową.
Zniszczony parkiet pokryty został
nawierzchnią syntetyczną Sport Court, spełniająca 100% norm określonych dla parkietów i zapewniająca
wszelkie standardy bezpieczeństwa.
Pomalowane zostały nowe linie wyznaczające boiska do gry w piłkę koszykową, siatkową i minisiatkówkę.
Wszystkie prace wykonane zostały bezpośrednio przez KIRIS.
Całość zadania oszacowana została

na 50.427,00 zł, z czego 21.864,00
zł to pozyskane środki zewnętrzne. Udział w wysokości 2.632,00 zł
wniosła również Rada Rodziców,
działająca przy Szkole Podstawowej
w Bralinie.
Podczas zawieszenia zajęć stacjonarnych jeszcze w grudniu 2020
r. w sali gimnastycznej pomalowane
zostały ściany wewnętrzne, zmodernizowano kanały wentylacyjne i
zakupiono nowe drabinki. Tak odnowiona sala gimnastyczna czeka już
na powracających do szkoły uczniów.
Z pewnością ponownie będzie miejscem szczególnie eksploatowanym,
zwłaszcza po tak długim okresie
zdalnej nauki i ograniczonego ruchu.
JR

Stacja Uzdatniania Wody w Bralinie została zmodernizowana

Zmodernizowano SUW

Co oferujemy?
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
premię miesięczną i kwartalną uzależnioną od wyników pracy,
Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,
szeroki pakiet benefitów – m.in. dostęp do opieki medycznej, karta Multisport, dofinansowanie
do wypoczynku,
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania uprawnień zawodowych, poprzez
udział w szkoleniach, kursach oraz studiach,
bezpieczne warunki pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi,
dodatkowy dzień wolny od pracy: 4 grudnia.

W grudniu 2020 r. zakończona została modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Bralinie. W ramach zadania
wykonano: hydromonitoring zbiornika wraz z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia
oraz reprofilacją powierzchni zaprawą
mineralną, wymianę złóż filtracyjnych wraz z dyszami filtracyjnymi

oraz szereg innych prac, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie
zbiornika. Przeprowadzone prace w
dużej mierze wpłyną na podniesienie
jakości wody i zapewnią bezpieczną
eksploatację.
Analogiczne prace na drugim
zbiorniku zostaną wykonane w 2021
roku.		
Oprac. KR

Trwają prace budowlane na ulicy Polnej w Bralinie

CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
prosimy rejestrować on-line na naszej stronie internetowej

www.psgaz.pl / zakładka PRACA / OFERTY PRACY
do dnia 14 lutego 2021 roku.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie
niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.”
W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie
niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.

Ulica Polna w remoncie

Pomimo trwającej zimy, prace
drogowe na ul. Polnej w Bralinie są
realizowane. Do końca 2020 r. udało
się wykonać nawierzchnię asfaltową
na odcinku ul. Strażackiej, łączącej
się z ul. Polną. W nowym roku wykonawca – Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna –
przystąpiło do wykonania kanaliza-

cji deszczowej, montażu oświetlenia
ulicznego z nowoczesnymi latarniami LED. Wykończeniem inwestycji
będzie nowa nawierzchnia z kostki
brukowej i kamienia polnego. Efekt
finalny tej urokliwej uliczki Bralina będziemy mogli podziwiać już w
kwietniu tego roku.
Oprac. KR
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
W KĘPNIE

w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunty, łąki, nieużytki.
Tel. 503 616 006.
(TK 4/01/21)
Kupię działkę w Klinach, Hanulinie, Zosinie
lub Białym Młynie. Tel. 795 413 001.
(TK 5/01/20)
Kupię garaż w Kępnie, ul. Wiosny Ludów
/ Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 5/01/20)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
US£UGI
Pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070.
(TK 3/01/21)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

ogłasza konkurs na stanowisko

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)

Prezesa Zarządu Spółdzielni
Kandydaci, przystępujący do konkursu, powinni spełniać następujące warunki:
1. Ukończone studia wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze.
2. Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym min. 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe.
5. Znajomość obsługi komputera.
6. Pełna dyspozycyjność.
7. Dobry stan zdrowia.
8. Dodatkowym atutem kandydata będzie członkowstwo w Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Kępnie.

rolnicze
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Sprzedam wysłodki granulowane.
Tel. 605 743 178.
(TK 2/01/21)
motoryzacja
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)
różne
Przyjmę gruz lub ziemię. Tel. 792 770 054.
(TK 162/11/20)

Zatrudnimy

do sprzątania biur w Kępnie
w godzinach 15:00-19:00.
Tel. 606 631 325

Oferta powinna zawierać:
1. CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny.
2. Informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem – adres (e-mail) i tel. kontaktowy.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4. Pisemna klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową
Lokatorsko-Własnościową w Kępnie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych
dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 19 września 2019 r. „O ochronie danych osobowych” (t.j. Dz. U. z 2019 r poz.1781)”.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności i nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji
kierowniczych.
6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z prowadzenia działalności
konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
8. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie.
9. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego informacji
dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie.
10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do
zajmowania stanowiska kierowniczego, z terminem nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu
składania ofert.
Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie podlegają
rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
Zgłoszenia kandydatów:
1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, którą należy
składać do dnia 4.02.2021 r., do godz.14:00.
2. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa
Zarządu, nie otwierać”, w godz. od 8:00 do 14:00 lub przesłać na adres: SML-W w Kępnie,
ul. Sienkiewicza 48, 63-600 Kępno.
3. O zakwalifikowaniu się do konkursu oraz terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.
4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z kandydatami jest:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Mikołowski, tel.+ 48 606 441 356

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

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można
znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy
na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook
www.facebook.com/
tygodnikkepinski

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)	POWIETRZA
		
(µg/m3)
		 – % NORMY	 – % NORMY
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
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17,2 (68%)
13,4 (53%)
16,4 (65%)
114,9 (455%)
167,7 (664%)
76,5 (303%)
25,5 (101%)

30,2 (61%)
Dobra
22,1 (44%)
Dobra
27,0 (54%)
Dobra
184,2 (368%)
Zła
249,5 (499%) Zagrożenie dla zdrowia
129,3 (258%)
Bywało lepiej
44,0 (88%)
Dobra

Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)

Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
(µg/m3)	POWIETRZA
		
(µg/m3)
		 – % NORMY	 – % NORMY
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01

82,1 (325%)
32,3 (128%)
43,9 (174%)
153,3 (607%)
244,8 (979%)
120,5(477%)
70,2 (278%)

130,7 (261%)
Bywało lepiej
53,0 (106%)
Umiarkowana
72,5 (145%)
Umiarkowana
281,5 (563%) Zagrożenie dla zdrowia
392,0 (784%) Zagrożenie dla zdrowia
193,6 (387%)
Zła
119,1 (238%)
Bywało lepiej
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	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
(µg/m3)	POWIETRZA
		
(µg/m3)
		 – % NORMY	 – % NORMY
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01

50,0 (198%)
22,2 (88%)
23,5 (93%)
155,9 (617%)
198,8 (787%)
87,2 (345%)
29,8 (118%)

87,1 (174%)
Umiarkowana
36,5 (73%)
Dobra
38,6 (77%)
Dobra
208,5 (417%) Zagrożenie dla zdrowia
292,0 (584%) Zagrożenie dla zdrowia
143,2 (286%)
Zła
51,5 (103%)
Umiarkowana

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

Ogłoszenia

reklamy
Prywatny Gabinet Stomatologiczny i Medycyny Estetycznej

Renata Gigiel-Mnich

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Kępno, ul. Poniatowskiego 5
Tel. 601 490 282

TAPICERÓW

Przyjęcia prywatne: poniedziałek - czwartek

Zabiegi medycyny estetycznej:
- osocze bogatopłytkowe
- botox
- kwas hialuronowy i inne

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Zabiegi stomatologiczne

62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

Zapraszam na świąteczne promocje!

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

SUKNIE
ŚLUBNE

Informujemy, że instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego
– Hufiec Kępno są gotowi, aby nieść pomoc osobom starszym
lub osobom, które z różnych względów nie są w stanie
same wyjść z domu po niezbędne środki.
Pomoc obejmuje zrobienie zakupów spożywczych i leków.

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

Prosimy dzwonić bezpośrednio do podanych osób:
Karolina Nowak tel. 668 244 572, Roksana Janus tel. 538 109 511
Renata Jerzyk tel. 789 228 334, Jakub Szarowski tel. 791 827 369
Marcin Szajdak tel. 508 693 514

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

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

 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

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

-

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
Tygodnik Kępiński 21 stycznia 2021

13

Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Roman Zając - „Trzej królowie. Tajemnica mędrców ze Wschodu”
Potężni magowie znający się na astrologii czy efekt rozbuchanej wyobraźni jednego z
Ewangelistów? Kim byli Kacper, Melchior i Baltazar? Być może nie istnieli, raczej nie
było ich trzech, a już na pewno nie byli żadnymi królami. Prędzej mędrcami lub perskimi
magami. Czy byli wyznawcami wielkiej, o wiele starszej niż judaizm religii? Czy ich
potomkowie władali otoczonym islamskimi kalifatami niezwykłym państwem, do którego
podróżowali papiescy wysłannicy? Jakie były ich związki z Atlantydą? Czy mogli znać się
z Herkulesem? I co wspólnego ma z nimi Marco Polo? Trzej królowie to jedni z najbardziej
tajemniczych bohaterów Biblii. Napisano w niej o nich dwanaście zdań, do których
tradycja dopisała setki następnych, sprawiając, że Kacper, Melchior i Baltazar weszli do
świata popkultury. Dlaczego od wieków Kościół taką czcią otacza mężczyzn, o których
tak naprawdę niezbyt wiele wiadomo? Co sprawiło, że stali się bohaterami wielu obrazów,
książek i filmów, a o ich relikwie wybuchały wojny? Z jakiej przyczyny stali się jednymi z
najbardziej rozpoznawalnych świętych Kościoła?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Agnieszka Olejnik - „Odrobina magii”
Czerwone dachy powolutku przykrywa śnieg. Księżyc zagląda do okien mieszkańcom. Oto
Zosia, która właśnie straciła miłość swego życia i pragnie ją odzyskać. Oto Klara, tkwiąca
w nieudanym związku. Tu zaś śpi Kosma, marzący o debiucie literackim. Pani Jadzia
krząta się jeszcze w kuchni i zerka na telefon. Może syn wreszcie zadzwoni, może zapowie
się na święta. A syn? Syn, który po sześciu latach nadal nie pogodził się ze śmiercią żony,
pragnie tylko, aby matka zostawiła go w spokoju.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

680 zł / tona

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

Kamil Szczygieł - „Dziewczyna z pustego pokoju”
Spokój mieszkańców miasteczka Ginger zakłóca seria tajemniczych wydarzeń. Najpierw
w wypadku samochodowym ginie małżeństwo, a ich syn znika w niewyjaśnionych
okolicznościach. Trzy miesiące później w wyniku podobnej kolizji w śpiączkę zapada pani
Rosename i nikt nie potrafi wyjaśnić, co stało się z jej 14-letnią córką. Chcąc odnaleźć
dziewczynę, doświadczony detektyw Eric Rey i starszy posterunkowy Brendan Willy
rozpoczynają śledztwo, w wyniku którego wkrótce docierają do skrzętnie skrywanych
przez lata tajemnic hrabstwa. Kto jest w tej historii przyjacielem, a kto
wrogiem? Komu należy zaufać, żeby poznać prawdę?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 3
Prószyñski i S-ka
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 27 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. Kamil Szczygieł - „Dziewczyna z pustego...”,
2. Roman Zając - „Trzej królowie...”,
3. Agnieszka Olejnik - „Odrobina magii”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 2 nagrody otrzymuj¹:

Jadwiga Łuszczak (Drożki),
Karolina Wilk (Kępno),
Tomasz Woźniak (Opatów).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Karta wróży szczęśliwe wydarzenia dla Ciebie i
Twojej rodziny. Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, to w tym tygodniu uda
Ci się zawrzeć zgodę.

Byk 21 IV – 21 V
Karta zwiastuje dobre wiadomości i szczęśliwe
wydarzenia, szczególnie w sprawach miłosnych!
Przestrzega jednak przed zbyt lekkomyślnym
traktowaniem swoich obietnic i obowiązków. Bądź
wyrozumiały i serdeczny, ale pilnuj swoich spraw.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością,
sprytem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co
potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo namiętny flirt, a nawet romans.

Rak 23 VI – 22 VII
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz to,
co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać dystansu od zawodowych obowiązków i niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość, rodzina i
przyjaciele warci są Twojej troski i uwagi.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie staraj się zwyciężać za wszelką cenę. Możesz
przecenić swoje siły lub sprawa okaże się niewarta tak wielkich wyrzeczeń. Karta radzi poprzestać
w tym tygodniu na tym, co jest realnie możliwe do
zdobycia.

Panna 23 VIII – 22 IX

1.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 21.01.2021 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 22.01.2021 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 23.01.2021 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 24.01.2021 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 25.01.2021 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 26.01.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 27.01.2021 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Powiodą się sprawy, na których bardzo Ci zależy.
Nie siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż
losowi! Przedsięwzięcia, w jakie teraz się zaangażujesz, okażą się korzystne – warto o nie bardziej
zabiegać.

UWAGA!

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Uważaj, aby duma i chęć zaimponowania innym
ludziom nie stały się przyczyną Twoich strat. Nie
kupuj tego, na co Cię nie stać, tylko dlatego, że
nie chcesz być gorszy od znajomych lub współpracowników

Strzelec 22 XI – 21 XII
Nie odgrywaj się na osobach, które są słabsze
lub mniej zdolne od Ciebie. Ich słabości mogą być
śmieszne, ale niech nie będą dla Ciebie tematem
do plotek. Szanuj ludzkie uczucia, bo sam możesz
kiedyś potrzebować pomocy.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, żeby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie
uratujesz tego, co się wali i kończy. Nie bój się
nowych rozwiązań czy znajomości. Inaczej stare
relacje przyniosą Ci smutek i zmartwienia.

Wodnik 20 I – 18 II
Zbyt wiele stresów i nierozwiązanych problemów
może niekorzystnie odbić się na Twojej kondycji,
a nawet zdrowiu. Zachowaj dystans do nowych
spraw i cudzych awantur. Bądź sprawiedliwy, ale
nie feruj wyroków.

Ryby 19 II – 20 III
Będziesz zarządzał innymi i decydował o ważnych przedsięwzięciach. Pomysły, w jakie włożyłeś mnóstwo zaangażowania i czasu, wreszcie
zaczną przynosić efekty. Szczęście Ci sprzyja, ale
powinieneś działać szybko i zdecydowanie.

„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

W tym tygodniu powinieneś zachować ostrożność.
Wskutek lekkomyślności lub lenistwa możesz stracić szansę lub zrazić do siebie osobę, na której Ci
zależy. W pracy przygotuj się do ważnego zadania
i staraj się nie ryzykować.

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

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

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