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Co, kiedy załamie się lód?

99

Fot. KP PSP Kępno

pomidor

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie, w ramach doskonalenia swoich umiejętności, zorganizowali ćwiczenia związane z działaniami ratowniczymi na lodzie.
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Polonia uratowana,

jest nowy zarząd i trener
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szczepienia
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co tydzień w „TK”
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Prywatny Gabinet Stomatologiczny i Medycyny Estetycznej

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

Co tydzień
w „TK”

Renata Gigiel-Mnich
Kępno, ul. Poniatowskiego 5
Tel. 601 490 282

Przyjęcia prywatne: poniedziałek - czwartek

Zabiegi medycyny estetycznej:
- osocze bogatopłytkowe
- botox
- kwas hialuronowy i inne
Zabiegi stomatologiczne
Zapraszam na świąteczne promocje!

Spotkanie z sołtysami
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Informacje

wiadomości
22 stycznia br. rozpoczęła się rejestracja osób powyżej 70.
roku życia, które chcą zaszczepić się przeciwko COVID-19

Trwają szczepienia
w Kępińskiem

W kępińskim szpitalu do tej pory
wykonano 608 szczepień

Od dwóch tygodni trwa rejestracja osób powyżej 80. roku życia, chętnych do zaszczepienia się przeciwko
COVID-19. Z kolei od 22 stycznia br.
rejestrować się mogą osoby powyżej
70. roku życia, a 25 stycznia br. rozpoczęły się szczepienia dla nich.
Kępiński szpital dysponuje mobilnym punktem szczepień. Mogą
z niego korzystać osoby, które nie
mogą samodzielnie dotrzeć na szczepienie (osoby niepełnosprawne i niesamodzielne). Takie osoby otrzymają

szczepionki w miejscu zamieszkania.
Jest to coś innego niż transport zapewniany przez gminy.
W kępińskim szpitalu do tej pory
wykonano 608 szczepień (dane z 22
stycznia br.). Wśród nich jest 53 pensjonariuszy DPS Rzetnia. W przyszłym
tygodniu planowanych jest 270 szczepień, a wśród nich 180 osób otrzyma
drugą serię szczepionki. W powiecie
kępińskim jest 12 punktów, które od
25 stycznia br. wykonują szczepienia
przeciw COVID-19.
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

20 stycznia 2021 r.

1

1

1/0

21 stycznia 2021 r.

8

0

0/0

22 stycznia 2021 r.

16

0

0/0

23 stycznia 2021 r.

7

0

0/0

24 stycznia 2021 r.

11

0

0/0

25 stycznia 2021 r.

1

0

0/0

26 stycznia 2021 r.

5

0

0/0

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać transportu, który przygotowały wszystkie
gminy powiatu kępińskiego

Gminy oferują dowóz na szczepienia

Wicewojewoda
wielkopolski Aneta Niestrawska podczas
wideokonferencji ze starostami,
prezydentami, burmistrzami i wójtami przedstawiła założenia Narodowego Programu Szczepień oraz
omówiła współpracę w organizacji
transportu dla seniorów i osób niepełnosprawnych, którzy zadeklarują chęć zaszczepienia się.
15 stycznia br. ruszyła Centralna
Rejestracja, umożliwiająca umawianie szczepień dla seniorów powyżej
80. roku życia. Z kolei 22 stycznia
br. uruchomiona została możliwość
umawiania terminów i zapisów dla
seniorów powyżej 70. roku życia.
25 stycznia br. rozpoczęły się szczepienia dla tych osób. Na szczepienie
można zapisać się na trzy sposoby:
dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989, rejestrując się
elektronicznie poprzez e-rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl lub kontaktując się z wybranym punktem
szczepień.
Każda gmina w ramach realizacji zadania własnego zapewni dowóz osób niepełnosprawnych oraz
mających trudności w dostępie do
punktu szczepień. - Zadanie to może
być realizowane również przy zaangażowaniu jednostek ochotniczych
straży pożarnych lub Państwowej
Straży Pożarnej. Wojewoda będzie
refinansował transport w wysokości 80% stawki za przewóz 1 osoby
– informuje Tomasz Stube z biura
prasowego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu. Partycypację gmin założono na poziomie
20% kosztów organizacji transportu.
Transport będzie przeznaczony
dla osób: posiadających aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym o kodzie R lub
N lub odpowiednio I grupę z w/w
schorzeniami oraz dla mających
obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności z dostępem do najbliższego
miejscu zamieszkania punktu szczepień (np. osoby starsze niemające
możliwości samodzielnego dojazdu
do punktu szczepień) w przypadku
miast poniżej 100 tysięcy osób, gmin
miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Po
dokonaniu rejestracji i uzyskaniu terminu osoby szczepiące się na terenie
poszczególnych gmin mogą zgłosić
się do urzędów o pomoc w organizacji transportu.
Wicewojewoda A. Niestrawska
powołała pełnomocnika ds. szczepień. Został nim dyrektor wydziału
polityki społecznej WUW Łukasz

Krysztofiak, który będzie odpowiedzialny za koordynację w sprawie
szczepień w kwestiach informacyjnych i organizacyjnych.
Zgodnie z zaleceniami wojewody
wielkopolskiego, również wszystkie gminy powiatu kępińskiego za-

pewniają transport dla chcących zaszczepić się przeciw COVID-19 osób
niepełnosprawnych oraz mających
trudności w samodzielnym dotarciu
do punktu szczepień. Poniżej dane
kontaktowe do poszczególnych urzędów gmin.
KR

KONTAKT W SPRAWIE POMOCY
W TRANSPORCIE NA SZCZEPIENIA
W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH
POWIATU KĘPIŃSKIEGO:
KĘPNO:

Telefon: 668 340 816, e-mail: transport@um.kepno.pl
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00

BRALIN:

Telefon: 722 323 359

BARANÓW:

Telefon: 62 78 10 400 lub 512 989 317
W godzinach pracy urzędu

RYCHTAL:

Telefon: 572 872 757

ŁĘKA OPATOWSKA:

Telefon: 627814525 lub 722096825

TRZCINICA:

Telefon: 532 083 508

PERZÓW:

Telefon: 784 004 268 e-mail: kinga.slotta@perzow.pl
W poniedziałki w godzinach: 8:00 – 16:00
Od wtorku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00

Wyrazy najszczerszego współczucia
oraz słowa otuchy

Dariuszowi Musiała
oraz jego Rodzinie
z powodu śmierci

TATY

składa:
Zarząd oraz Pracownicy firmy
Pollena Ostrzeszów
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Wiadomości

informacje

Do 12 lutego 2021 roku trwa nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na
inwestycje i zakupy realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Pula na wsparcie z RFIL w ramach
naboru wynosi 250 mln zł

Fundusz dla gmin popegeerowskich

Wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej
z tych środków nie może być niższa
niż 50 tys. zł i wyższa niż 5 mln zł
i jednocześnie maksymalna łączna

o dofinansowanie remontu drogi w
Domaninie. Podobnie jest w gminie Perzów, gdzie działały duże gospodarstwa rolne w Ludwiczynie,
Miechowie i Trębaczowie. - Tuż po

Traktor Ursus C-45 ciągnie przenośnik taśmowy na podwoziu kołowym. Na transparencie
napis: „Zakład bud. rem. PGR Laski wykonał plan produkcji za 1960 r. w 121,5 % we
współzawodnictwie w resorcie Ministerstwa Rolnictwa zdobył II miejsce w kraju”. Ciągnik ma
na dachu znak- żółty trójkąt na czarnym polu oznaczający, że pojazd ciągnie przyczepę. Numer
rejestracyjny ciągnika PB 66 99. Na marginesie warto dodać, że w latach 1956 - 1976 literami
„PB” oznaczano pojazdy zarejestrowane w powiecie kępińskim, gostyński i jarocińskim. Dla
powiatu kępińskiego przewidziana była numeracja od 6666 do 9999. Fot. www.kepnosocjum.pl

wartość kosztorysowa wszystkich
inwestycji na terenie gminy nie może
być wyższa niż 5 mln zł. - To pierwszy taki program od czasów transformacji ustrojowej skierowany do
regionów, gdzie działały PGR-y.
Nakierowany jest na pobudzenie
gospodarcze w tych gminach. Mam
nadzieję, że każda z gmin powiatu
kępińskiego skorzysta z dofinansowania tego programu – stwierdza
europosłanka Andżelika Możdżanowska.
Gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3
inwestycje. Wniosek o przyznanie
wsparcia opiniuje kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Jak informuje wiceburmistrz
Krzysztof Godek: - Gmina Kępno,
gdzie funkcjonował PGR Mianowice, złożyła dwa wnioski na remont
ulicy Akacjowej i Brzozowej w ramach tego funduszu. Niewykluczone, że reszce będzie złożony wniosek

ogłoszeniu możliwości składania
wniosków w sprawie wsparcia gmin
popegeerowskich dokonaliśmy analizy sytuacji w naszej gminie i pod-

- Ludwiczyn chcielibyśmy pozyskać
dofinansowanie dla odnowienia
elewacji świetlicy wiejskiej; z kolei
w Trębaczowie na dofinansowanie
budowy kanalizacji – informuje wójt
Danuta Froń.
Gmina Trzcinica jest w trakcie
sporządzania wniosku o uzyskanie
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
- Samorząd będzie starał się o środki na: modernizację garażu OSP w
Trzcinicy, rozbudowę garażu OSP
Laski oraz na budowę pawilonu
socjalnego na boisku sportowym w
Wodzicznej – zaznacza wójt Grzegorz Hadzik.
Każda z gmin, gdzie funkcjonowały PGR-y może starać się o dofinansowanie dla lokalnych inwestycji.
- Gminy zainteresowane uzyskaniem
wsparcia powinny złożyć wniosek
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą do właściwego wojewody
najpóźniej do 12 lutego 2021 roku
– informuje Tomasz Stube, kierownik oddziału Mediów i Komunikacji
Społecznej Gabinet Wojewody.

Wykopki szkolne w PGR Ludwiczyn
- 1985 r. Fot. www.kepnosocjum.pl

22 stycznia br. miało miejsce spotkanie władz gminy Kępno z dziennikarzami mediów lokalnych w związku z Światowym Dniem Środków Masowego Przekazu

W święto o lokalności

Na zaproszenie władz gminy Kępno w śniadaniu redakcyjnym w Ratuszu uczestniczyli przedstawiciele:
Radia „Sud”, „Twojego Pulsu Tygodnia” oraz „Tygodnika Kępińskiego”.
Rolę gospodarza spotkania sprawował
wiceburmistrz Krzysztof Godek,
któremu towarzyszyli skarbnik Jarosław Ciesielski oraz sekretarz urzędu
Katarzyna Kołcio-Kraus. W czasie
spotkania poruszono aktualne sprawy
gminy dotyczące m.in. prowadzonych
szczepień przeciwko COVID, odbioru śmieci oraz wymiany pieców na
ekologiczne ogrzewanie. W lutym ma
ruszyć nabór wniosków do zmiany
ogrzewania pomieszczeń domowych.
K. Godek zaznaczył, że kierownicy
jednostek kulturalno-edukacyjnych
przygotowują preliminarz imprez kulturalnych, jakie mogłyby odbyć się w
tym roku. - Szukają również źródeł
finansowania tych przedsięwzięć.

Choć realnie musimy patrzeć, to będą
one możliwe do przeprowadzenia
w drugiej połowie roku – zaznaczył
wiceburmistrz. Władze gminy starają się pozyskać środki na organizację
cyklicznego Festiwalu Trzech Kultur.
Jednocześnie wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś przekazał z okazji „święta dziennikarzy” życzenia redakcji, w
których czytamy m.in.: - Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanego zawodu, wytrwałości, ciekawości świata i ludzi, wrażliwości na drugiego
człowieka i odwagi w podejmowaniu
trudnych tematów.
Życzenia złożyli nam również
fani z pubu „Gramophone”: - Z okazji
święta wszystkim związanym z pomyślnością „Tygodnika Kępińskiego” życzymy zdrowia, długich lat życia i radości ze służenia społeczności.
Wszystkim życzliwym dziękujemy za
przesłane i złożone życzenia.
m

Mieszkanka gminy Kępno poinformowała policjantów, że
były mąż groził jej pozbawieniem życia

Groził byłej żonie.
Został aresztowany

jęliśmy decyzję o próbie pozyskania
wsparcia dla 2 miejscowości, to jest
dla Miechowa - Ludwiczyna i Trębaczowa. W miejscowości Miechów

Informacje szczegółowe dotyczące wsparcia gmin popegeerowskich można znaleźć na stronie internetowej BIP MSWiA.
m

Najstarsi mieszkańcy gminy Kępno otrzymali życzenia i prezenty z okazji Dnia
Babci i Dziadka

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali 39-letniego
mieszkańca Galewic, który kilka dni
temu groził pozbawieniem życia byłej
żonie, mieszkance gminy Kępno. Ponadto w miejscu zamieszkania mężczyzny policja znalazła amfetaminę.
Do zatrzymania doszło w nocy,
19 stycznia br. Mieszkanka gminy
Kępno poinformowała mundurowych, że były mąż groził jej pozbawieniem życia. Miał użyć w tym celu
kilku noży i kastetu. - Nasi funk-

cjonariusze zatrzymali 39-letniego
mężczyznę w miejscu jego zamieszkania, w Galewicach. Podczas zatrzymania policjanci ujawnili przy
mężczyźnie amfetaminę. Mężczyzna
był w przeszłości już karany za znęcanie się nad rodziną – poinformował oficer prasowy KPP Kępno sierż.
Rafał Stramowski.
Sąd Rejonowy w Kępnie na
wniosek prokuratora zastosował wobec 39-latka środek zapobiegawczy w
postaci 3-miesięcznego aresztu.
Oprac. KR

Z najlepszymi
życzeniami

Najstarszą mieszkanką gminy
Kępno jest pani Kunegunda

21 stycznia obchodzimy Dzień
Babci, a 22 stycznia – Dzień Dziadka. Z tej okazji zastępca burmistrza
miasta i gminy Kępno Krzysztof
Godek złożył najstarszym mieszkańcom – pani Kunegundzie oraz panu
Stanisławowi – najlepsze życzenia:
zdrowia, zadowolenia z wnuków, radości i pogody ducha.
Z okazji tego wyjątkowego święta my również składamy życzenia
wszystkim Babciom i Dziadkom
– dużo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności na każdy dzień!
KR

Życzenia otrzymał też najstarszy
mieszkaniec gminy Kępno – pan Stanisław
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Informacje

historia
Kontynuacja 4-odcinkowego cyklu opublikowanego w „Tygodniku Kępińskim” w maju 2018 r.

Policjanci z powiatu kępińskiego II RP

Mikołaj Cichy urodził się 4
września 1892 r. w Izbicach (gm. i
pow. Rawicz), jako syn rolnika Stanisława i Reginy z d. Pietrzyk, i został ochrzczony w pobliskiej par. kat.
św. Marcina w Łaszczynie. W latach
1899-1907 ukończył miejscową Szkołę
Powszechną. Dziś nie ma tam już żadnej szkoły. Następnie, jak sam pisał w
swym krótkim życiorysie z wniosku
do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości (KKiMN) o odznaczenie

Warszawie. Akta te nie zachowały się
jednak niestety w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowego Biura Historycznego (CAW
WBH). Nie doczekawszy się żadnej
odpowiedzi wystąpił ponownie do
KKiMN w piśmie z dn. 30 października 1938 r.: …Ja niżej podpisany stawiam prośbę o przyznanie mi Krzyża
Niepodległości. Jestem powstańcem
i brałem czynny udział w walkach o
niepodległość. Wobec tego (…) mam

Rękopis II wniosku M. Cichego do KKiMN (CAW WBH, sygn..: KKiMN 173-51318)

za udział w odzyskaniu niepodległości
Polski: …pracowałem przy rodzicach.
W 1912 r. wyjechałem na obczyznę (zapewne do pracy w Niemczech)... Działał tam także w polskich organizacjach
patriotycznych, m.in. w harcerstwie.
Po powołaniu do armii niemieckiej,
od 20 maja 1915 r. walczył na froncie
francuskim I wojny światowej. A jak
pisał dalej: …po ukończyniu wojny
powróciłem do domu rodzicielskiego
i prowadziłem agitację pomiędzy obywatelami, ćwiczyłem młodzież i przygotowywałem do wstąpienia w szeregi
polskie. Po zorganizowaniu młodzieży i starszych udałem się przez front
niemiecki by bronić przed najazdem
krzyżackim na Polskę. Przed wstąpieniem w szeregi polskie byłem w Straży Ludowej jako komendant gromady
Izbice i podlegałem p. kapitanowi Buszy, który miał cały odcinek rawicki…
Kpt. Ignacy Busza (1880-1920) poległ
w wojnie z bolszewikami. Tymczasem nasz bohater kontynuował: …Do
szeregów polskich wstąpiłem 4 lutego
1919 r. i służyłem do 23 listopada 1920
r., gdy zostałem na własną prośbę
zwolniony z WP i 8 grudnia 1920 r.
wstąpiłem do Policji Państwowej…
Następnie już jako posterunkowy PP
w Siemianicach (gm. Łęka Opatowska) poślubił 7 lutego 1922 r. w par.
kat. św. Andrzeja Apostoła w Słupi
pod Bralinem (wcześniej Schlaupe,
obecnie gm. Perzów) Marię z d. Czekała, urodzoną (i zamieszkałą) tamże,
jako Czekalla, 24 marca 1899 r., córkę gospodarza Franciszka i Marii z
d. Kurzawa, jedną z bliźniaczek, a
zarazem siostrę kolegi po fachu, bralińskiego post. Franciszka Czekały (1891-1940), który był wtedy ich
świadkiem, zamordowanego potem
przez Niemców we Wrocławiu. Było
to więc dosłownie policyjne małżeństwo. Wiadomo też, że w 1928 r. nasz
bohater służył jako posterunkowy w
Trębaczowie (gm. Perzów). Po przejściu w stan spoczynku w 1929 r. zamieszkał w Słupi pod Bralinem, a jako
b. funkcjonariusz państwowy, darzony szacunkiem i zaufaniem bywał
tam często świadkiem na ślubach. W
1937 r. złożył wniosek o odznaczenie
do Komisji Koła Harcerzy KKiMN w
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nadzieję, iż prośba moja zostanie
przychylnie przyjęta… Pismo doszło
do adresata już 3 listopada 1938 r. (jak
więc widać ówczesna Poczta Polska
jest często niedościgłym wzorem dla
obecnej) i także i ono nie doczekało
się odpowiedzi… Miał wtedy dopiero
46 lat i nie udało mi się jeszcze ustalić późniejszych jego losów, w tym
wojennych, a gdyby przeżył okupację
także powojennych, nie wiem też nic
o jego ewentualnych potomkach i jak
zwykle liczę w tym na naszych czytelników. Swe dzieje podsumował: …we
Wojsku Polskim jak w Polskiej Policji
Państwowy prowadziłem się nienagannie… Cześć pamięci bohaterskiego harcerza, działacza polonijnego w
Niemczech, powstańca wlkp., żołnierza wojny z bolszewikami 1919/1920 i
policjanta z pow. kępińskiego II RP!
Kolejny z opisywanych, Michał Nawrocki, urodził się 2 września 1892 r.
w Kuźnicy Starej (dziś Stara Kuźnica, gm. Doruchów, pow. Ostrzeszów),
jako syn robotnika Jana i Marianny z
d. Schumacher. Na chrzcie w par. kat.
św. Stanisława Kostki w Doruchowie
otrzymał imię Michael. Po przeprowadzce rodziny, 4-klasową szkołę powszechną ukończył w Mąkoszycach
(Mangschutz), obecnie gm. Kobyla
Góra, pow. Ostrzeszów, gdzie w rozbudowanym i odnowionym gmachu
istnieje teraz Szkoła Podstawowa im.
Józefa Kulli. Ta dolnośląska miejscowość, w okresie międzywojennym
położona 4 km od granicy niemieckiej, została przyznana Polsce z powodów etnicznych Traktatem Wersalskim, bez plebiscytu. Po kolejnej
zmianie miejsca zamieszkania, nasz
bohater działał w latach 1909-1912 w
obecnej par. kat. pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach (gm.
Perzów), gdzie był współorganizatorem związku Katolickiej Młodzieży
Męskiej „Anioł Stróż”. W 1912 r. został powołany do armii niemieckiej w
36. pułku fizylierów im. feldmarszałka, hr. Blumenthala w Halle nad Saale
(Dobrogóra nad Soławą) w Saksonii.
Patron tej formacji, Karl graf von
Blumenthal (1810-1900) był pruskim
dowódcą w wojnach z Austrią (1866)
i Francją (1870-1871). Walcząc w tym

samym pułku podczas I wojny światowej nasz bohater dostał się 5 maja
1917 r. do niewoli francuskiej, a jak
sam pisze: …w obozach jenieckich w
Le Puy i Montlucon prowadziłem propagandę za wstąpieniem do szeregów
armii gen. Hallera… Sam wstąpił najpierw do 6 Pułku Strzelców Polskich,
należącego do 2 Dywizji, I Korpusu
„Błękitnej Armii”, gdzie zapamiętał
jednego ze swych bezpośrednich dowódców, por. Zająca, zamieszkałego potem na Górnym Śląsku. Był to
późniejszy 48. Pułk Strzelców Kresowych stacjonujący w okresie międzywojennym w Stanisławowie (obecnie
Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). Następnie trafił do plutonu Żandarmerii
Wojskowej (Straży Polowej) IV Korpusu, którym dowodził kpt. Perain.
W marcu 1920 r. został przeniesiony
jako wachmistrz do I Dywizjonu Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, a z
końcem czerwca przeszedł do powstającej właśnie PP. Potem jak sam pisze:
…brałem czynny udział w lipcu 1920 r.
w potyczkach z bolszewikami pod Golubiem i w obronie Kowalewa w ochotniczem oddziale policyjnem pod kierownictwem kpt. marynarki, nazwiska
nie pamiętam, i wówczas st. przod.
PP Keimaka... Była to część bitwy
pod Brodnicą rozegranej 18 sierpnia
1920 r. na Ziemi Dobrzyńskiej (obecnie kujawsko-pomorskie), w której co
ciekawe, bolszewików wspierali niemieccy oficerowie…, ale mimo tego
- jak widać tradycyjnego - sojuszu,
wygraliśmy. Nieco wcześniej, jeszcze
jako wachtmeister der feldgerdermerie, tj. wachmistrz żandarmerii Straży
Polowej miasta Warszawy poślubił 30
marca 1920 r. w par. kat. NMP Wniebowziętej (fara) w Ostrzeszowie Annę
Woźniczak, urodzoną (i zamieszkałą)
tamże 21 lipca 1899 r., córkę gospodarza Aleksandra i Petroneli z d.
Gorgolewska. Potem ukończył Szkoły
Szeregowych PP w Toruniu i Poznaniu.
Przed wojną służył ostatnio w randze
przodownika PP (szczebel XI C), jako
komendant posterunku w Wejherowie
na Kaszubach i mieszkał tam z rodziną
przy ul. Św. Jana 5. Kamienica ta istnieje do dziś. Gdy Niemcy zajęli polskie Pomorze gestapo aresztowało go w
niedalekim Pucku i uwięziło w Gdyni.
Po 3 mies. trafił do obozu koncentracyjnego, prawdopodobnie KL Stutthof pod
Gdańskiem, potem ślad się urywa…
Dekadę wcześniej, w marcu 1929 r.
został odznaczony jedynie mosiężnym
Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodległości, a jego I wniosek o odznaczenie
Krzyżem lub Medalem Niepodległości
złożony 4 stycznia 1932 r. w KKiMN i
zaopiniowany 6 dni później przez podkomisję odznaczeniową dla Armii Polskiej we Francji, odrzucono 21 kwietnia
z powodu braku podstaw, drugi załatwiono odmownie 15 marca 1937 r. już
bez podania przyczyn… Cześć pamięci
bohaterskiego działacza katolickiego,
ochotnika Armii gen. Hallera, żandarma wojskowego, żołnierza wojny z
bolszewikami 1919/1920 i policjanta z
pow. kępińskiego II RP!
Wspomniani wyżej bohaterowie,
gdyby jeszcze żyli, na pewno nie zaszczepiliby się bez kolejki, jak np. tow.
Roman Kurnik, najpierw SB-cki kapitan, a potem w teoretycznie wolnej
Polsce z-ca komendanta głównego
policji, śp. nadinspektora Marka Papały (1959-1998), którego zabójców
dotąd nie odnaleziono, co jest wielką
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hańbą nie tylko dla tej służby, ale i całego wymiaru sprawiedliwości, który
woli karać publicystów jak np. red.
Michała Majewskiego za prawnie
chronioną ochronę tajemnicy dziennikarskiej… Dopóki obecna policja
nie oczyści swej historii z kurników
i nie zrobią tego samego prokuratura
i sądy, nie ma mowy o rzeczywistej
sprawiedliwości. Panie ministrze i
prokuratorze generalny czekamy na
realne i stanowcze działania w naprawie prawa, bez zwracania uwagi
na naciski ulicy i zagranicy, ale też
powstrzymanie swych podwładnych,
prokuratorów, przed nieuprawnionym
omijaniem kolejki do szczepienia. Piszę to jako uprzywilejowany w tymże zasłużony honorowy krwiodawca
który oddał już dobrze ponad 100
litrów krwi pełnej, osocza i płytek,
a zarazem dawca alarmowy szpitala
MON przy ul. Szaserów w Warszawie, odznaczony przez śp. Prezydenta
RP za ratowanie życia i zdrowia innych, nie zamierzający jednak korzystać z przysługującej możliwości zaszczepienia się wcześniej, bo uważam
że to właśnie medykom i starszym
oraz nauczycielom bardziej się to
należy, a wszelkie inne służby mogą
i powinny poczekać. Już jako małe

dziecko byłem uczony przez babcię,
ostrzeszowiankę, Rozalię Górecką
z d. Kozica (1911-2002) ustępowania
miejsca starszym i widać, że niektórzy współcześni prawnicy odebrali
tzw. łokciowe wychowanie, gdzie liczy się prawo silniejszego bez litości
dla słabszych. Najwyższy czas uzupełnić te braki kindersztuby choćby
od innych członków palestry, a zarazem obrońców atakowanego za nie
swoje winy św. Jana Pawła II.
Tomasz Kostek Górecki,
Akademia Sztuki Wojennej

Źródła: CAW WBH, akta odznaczeniowe
M. Cichego, sygn..: KKiMN 173-51318 i M.
Nawrockiego, sygn..: Odrzuc.15.03.37; AP
w Kaliszu: USC Miechów, księga małżeństw z
1922 r., sygn..: 716/203, akt 3, s. 5-6, w sieci
s.6 i księga urodzeń z 1891 r., sygn..: 716/55,
akt 55, s. 55, w sieci s. 58; USC Przytocznica,
księga urodzeń z 1892 r., sygn..: 677/46,
akt 77, s. 77, w sieci s. 94; USC Ostrzeszów,
księga małżeństw z 1920 r., sygn..: 730/249,
akt 26, s. 51-52, w sieci s. 29; IPN, straty.
pl; AP w Gdańsku, oddz. w Gdyni, SP i PRN
w Wejherowie, sygn..: 93/37/587, 205;
archiwum rodziny Respondków w Poznaniu,
odpis aktu zgonu W. Respondka; TK Górecki,
Wiktor Respondek, zapomniany bohater
z Wielkopolski, Głos Wielkopolski, Dzień
Szamotulski, 6 lipca 2018, s. 12-13; badania
i ustalenia własne autora, absolwenta studiów
dr na wydz. Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej.

Sprostowanie i uzupełnienie dot. 4 odc. I serii
cyklu z 24 maja 2018 r.

Odpis aktu zgonu W. Respondka z KL Auschwitz (archiwum rodziny Respondków
w Poznaniu)

Dzięki kontaktowi z naszą poznańską czytelniczką, wnuczką opisanego nadkomisarza Wiktora Respondka udało się ustalić, że nie przeżył
on jednak wojny jak błędnie dedukowałem, ale został zamordowany przez
Niemców w KL Auschwitz 22 listopada 1941 r. o godz. 8.45. Wiadomo też,
że wcześniej ożenił się ponownie, z Marią z d. Bartkowiak i mieli syna
Wiktora (1941-2016), przeszedł też prawdopodobnie na ewangelicyzm.
Przed aresztowaniem zam. przy Gneisenaustrasse 51 (obecnie ul. Madalińskiego) w Poznaniu i pracował jako urzędnik sądowy. Wszystko to udało
się ustalić dzięki odnalezieniu kopii aktu zgonu, którego oryginał wraz z
wieloma innymi Niemcy spalili. Udało mi się też trafić na ślad jednego z
trzech synów W. Respondka z I małżeństwa i może tą drogą dotrę do jego
innych żyjących potomków. Ponadto może już niebawem będę mógł umieścić jego biogram w spolonizowanym „Głosie Wielkopolskim”, bo gdy był
niemiecki, jego dodatek „Dzień Szamotulski” chciał brutalnie ocenzurować już przygotowaną publikację pt.: Wiktor Respondek, zapomniany bohater z Wielkopolski, 6 lipca 2018 r., s. 12-13. Może także poznańska WKU
i kadry MON awansują go wreszcie na ppłk pośmiertnie. Najwyższy czas
nadrobić zaległości i uhonorować bohatera!

Informacje
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500+ nowy okres świadczeniowy od lutego br.

Złóż wniosek na 500+

Trwający obecnie od 1 lipca 2019
okres świadczeniowy programu Rodzina 500+, upływa do 31 maja 2021 r.
Oznacza to, że aby w dalszym ciągu
otrzymywać świadczenie, należy złożyć nowy wniosek.
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego od 1
czerwca 2021 r. będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną, papierowo w urzędzie lub za
pośrednictwem poczty. - Złożenie
kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze w terminie do 30 kwietnia 2021 r., gwarantuje ciągłość
wypłaty świadczenia od pierwszego
miesiąca nowego okresu - tłumaczy
wicewojewoda wielkopolski Aneta
Niestrawska.
Wnioski można składać w formie
elektronicznej poprzez bankowość
elektroniczną, portal Emp@tia oraz
platformy usług elektronicznych ZUS.
Świadczenie będzie przyznawane na
okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do
31 maja 2022 r. - To niezwykle ważny
program społeczny wspierający pol-

skie rodziny, zwłaszcza w dobie pandemii. By zachować ciągłość wypłat,
zachęcam, aby nie zwlekać z wnioskiem do czerwca, ale złożyć wniosek
odpowiednio wcześniej – mówi wicewojewoda wielkopolski.

Kierownik M. Żurecka zachęca
do składania wniosków

Od czerwca 2021 r. będzie obowiązywał nowy okres świadczeniowy
2021/2022 dla świadczenia 500 plus,
gdzie prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Na terenie miasta i gminy Kępno
do 31 grudnia 2020 r. wsparciem z

rządowego programu „Rodzina 500
plus” objętych było 4 677 dzieci w
wieku do 18 lat. W okresie świadczeniowym 2019-2021, tj. od 1 lipca 2019
r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (MGOPS) złożono
3 665 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego. - Na
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone od
1 lipca 2019 r., świadczenie zostało
przyznane do dnia 31 maja 2021 r.
Z tego powodu w 2020 r. nie było
konieczności składania kolejnego
wniosku. Wyjątek stanowili rodzice,
którzy w związku z urodzeniem się
dziecka wnioskowali o wsparcie po
raz pierwszy, np. w listopadzie 2020 r.
wpłynęło 28 wniosków na nowo narodzone dzieci, a w grudniu 2020 r.
wpłynęły 23 wnioski – informuje Maria Żurecka, kierownik MGOPS w
Kępnie.
Od początku trwania programu
do Wielkopolan trafiło łącznie ponad
13 mld złotych. Obecnie na terenie
Wielkopolski świadczeniem objętych
jest 653 427 dzieci.
m

Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj o nowych terminach rozliczeń

Nowy termin rozliczenia

Podatnicy rozliczający swoje
dochody z najmu w formie ryczałtu
powinni pamiętać o zmianie terminu
składania PIT-28 za rok 2020 – można to zrobić od 15 lutego do 1 marca
2021 r.
Rozliczający się według skali
podatkowej składają PIT-36 na dotychczasowych zasadach (do końca
kwietnia 2021 r.).
Podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego
są ogólne zasady według skali podatkowej. W takim przypadku zaliczki
powinny być wpłacane do 20 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a rozliczenia rocznego dokonuje się w PIT-36 do końca kwietnia
kolejnego roku. W tej formie opodatkowania wynajmujący może odliczyć
koszty uzyskania przychodu, takie
jak np. wydatki poniesione w związku z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu, wydatki na
wyposażenie (meble, sprzęt AGD),
remonty, odpisy amortyzacyjne czy
odsetki od kredytu.
Podatnicy osiągający przychody
z najmu mogą też wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu. Za równoznaczne z dokonaniem wyboru
opodatkowania w tej formie na dany
rok podatkowy uznaje się pierwszą

w roku podatkowym wpłatę (a jeżeli
przychód został osiągnięty w grudniu – złożenie zeznania). W ryczałcie
obowiązują dwie stawki podatku: bazowa – 8,5% oraz 12,5% (od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł), nie
ma natomiast możliwości odliczenia
kosztów uzyskania przychodu. Wpłat
ryczałtu można dokonywać miesięcznie lub – pod określonymi warunkami
– kwartalnie. Rozliczenie kwartalne
mogą stosować wyłącznie podatnicy,
których przychód osiągnięty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 200.000 tys.
euro i poinformują o wybranej formie
rozliczenia urząd skarbowy.
Jeśli wynajmującymi są małżonkowie, którzy mają rozdzielność
majątkową, każdy z nich powinien
opodatkować swoje przychody z najmu proporcjonalnie do prawa udziału
w zysku.
W przypadku gdy przedmiot
najmu stanowi składnik wspólnego
majątku małżonków, między którymi
istnieje wspólność majątkowa, zasadniczo powinni oni rozliczać przychody (dochody) z tego tytułu po połowie. Jednakże w takim przypadku
możliwe jest opodatkowanie całości
dochodu przez jednego z nich. Aby
to zrobić, powinni złożyć do urzędu

Samochód wjechał do rowu
Strażacy udzielili pierwszej pomocy
dwóm osobom. Fot. KP PSP Kępno

skarbowego pisemne oświadczenie
wskazujące, które z nich będzie w
całości rozliczać podatek.
Sposobu rozliczania (według
skali podatkowej lub ryczałtem) nie
trzeba w odrębnej formie zgłaszać
do urzędu skarbowego – wystarczy
dokonanie pierwszej w danym roku
wpłaty podatku. Należy jednak pamiętać, że wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok
i można ją zmienić dopiero w kolejnym roku podatkowym.
Ryczałt od najmu należy wpłacić
na mikrorachunek, czyli indywidualny rachunek podatnika. Jeśli dana
osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, ale uzyskuje przychody
z najmu prywatnego, powinna wygenerować numer mikrorachunku,
podając numer PESEL.
Od 2021 roku przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej będą mogli skorzystać z opodatkowania uzyskanych przychodów w
formie ryczałtu (dotychczas ryczałtowa forma opodatkowania wynajmu
możliwa była wyłącznie w przypadku
najmu prywatnego, a przedsiębiorcy
mieli do wyboru wyłącznie opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych
lub podatkiem liniowym). Oprac. m

Zdarzenie drogowe w Mikorzynie
14 stycznia br., o godzinie 15.15, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym w Mikorzynie.
- Przybyli na miejsce strażacy zastali samochód osobowy znajdujący się
w rowie. Działania straży polegało
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej
pierwszej pomocy dwóm osobom biorącym udział w zdarzeniu – relacjonuje mł. kpt. Jakub Sobczak z KP PSP
Kępno.
Oprac. KR

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zdejmie z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z opłacaniem i rozliczaniem składek. Zakład weźmie na siebie pełną odpowiedzialność związaną z rozliczaniem

ZUS pomoże firmom
i rozliczy składki

Takie wnioski płyną z przyjętego
przez Zarząd ZUS planu dotyczącego kluczowych projektów w procesie
transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe
trzy lata. Sposób funkcjonowania
Zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie przez
ten czas głębokiemu przeobrażeniu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje zdjąć z przedsiębiorców
i pracodawców obowiązki związane
z opłacaniem i rozliczaniem składek.
- Chcemy zredukować biurokrację
i ułatwić prowadzenie biznesu. Po
wprowadzeniu reformy rozliczenia z
ZUS będą zabierały minimum czasu
i nie będą wymagały zaawansowanej wiedzy – mówi prof. Gertruda
Uścińska, prezes ZUS. - Zakład
weźmie na siebie odpowiedzialność
związaną z rozliczaniem składek.
Dzięki temu zapobiegniemy błędom,
m.in. w kwestii ustalania podstawy
wymiaru składek. Przedsiębiorcy
będą mieli pewność co do swoich
rozliczeń. Ponadto wprowadzenie
reformy pozytywnie wpłynie na ja-

kość danych zgromadzonych na
kontach płatników i ubezpieczonych
w ZUS. Pozwoli to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty z uwagi na mniejszą liczbę postępowań
wyjaśniających – stwierdza prof.
Uścińska.
Szefowa ZUS zwraca uwagę, że
po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy będą jedynie potwierdzać całą
operację związaną z rozliczeniem.
- Będzie to maksymalnie uproszczone. Chcemy, aby wyglądało to
podobnie jak w przypadku zeznania
podatkowego – wyjaśnia. - Nie da się
ukryć, że zmiany te będą ogromnym
wyzwaniem dla Zakładu. Jestem
jednak pewna, że poradzimy sobie z
tym zadaniem. Mamy już doświadczenie w dużych projektach. Wcześniej wprowadziliśmy między innymi
elektroniczne zwolnienia lekarskie,
e-składkę, e-akta. Mamy również za
sobą doświadczenie tarczy antykryzysowej i Polskiego Bonu Turystycznego. To wszystko będzie procentować na przyszłość – podsumowuje
prezes ZUS.
Oprac. m

Polacy, którzy pracowali przed 1999 r., by uniknąć głodowych emerytur, powinni jak najszybciej zdobyć dowody
(świadectwa pracy, zaświadczenia) pozwalające wyliczyć
im kapitał początkowy. Wciąż nie zrobiło tego milion osób

Wielu pracujących
bez „kapitału”

Cały czas ponad milion Polaków
nie wystąpiło do ZUS o naliczenie
kapitału początkowego, choć ma do
tego prawo i powinno to zrobić w dobrze
pojętym swoim interesie. Kapitał początkowy to jeden z elementów składających się na wysokość emerytur osób,
które pracowały przed 1999 r. Jego naliczenie to element systemu sprzed
reformy emerytalnej, gdy pracodaw-

systemie” pracowała przez 25 lat i
otrzymywała pensję w wysokości
średniej krajowej, może liczyć nawet
1500 zł z tego tytułu. - Ja do emerytury mam jeszcze wiele lat, więc nie
myślałem o tym – stwierdza Tadek z
30-letnim stażem pracy.
Już teraz około milion Polaków, którzy pracowali przed reformą emerytalną, powinien zgłosić się do ZUS z wnio-

cy składki za pracowników opłacali
„zbiorczo”, a dziś ZUS na podstawie
wniosków rozdziela je na konta poszczególnych osób.
Średnio na jedną osobę, która
pracowała przed 1999 r. przypada
około 85,6 tys. zł kapitału początkowego. Osoby urodzone w latach
1949-53 mają około 135,8 tys. zł, ale
już urodzone pod koniec lat 70-tych
około 12,9 tys. zł.
Brak tych pieniędzy przy wyliczaniu wysokości emerytury może
oznaczać to może niskie świadczenie
emerytalne. Osoba, która w „starym

skiem o wyliczenie. Eksperci radzą, aby
jak najszybciej zdobyć dokumenty płacowe ze wcześniejszych miejsc pracy.
Albowiem tylko przedstawienie takich
dokumentów w ZUS stanowi, że zaliczone będą wszystkie składki.
W przypadku, gdy dokumentów
brakuje, bo np. zakład pracy został
dawno temu zlikwidowany, a archiwa
są zniszczone, jedynym ze sposobów
jest odnalezienie świadków, którzy
potwierdzą, że pracowaliśmy w danym zakładzie lub mamy wpisane
wynagrodzenie w „starej” książeczce
zdrowia.
Oprac. m
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wiadomości
Gmina Kępno otrzymała puchar i dyplom przyznany przez
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce

Bp Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został
mianowany biskupem kaliskim

Diecezja kaliska ma nowego biskupa

25 stycznia br. papież Franciszek mianował nowego biskupa kaliskiego. Został nim dotychczasowy
biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, Damian Bryl.

Bp Damian Bryl urodził się 10
lutego 1969 r. w Jarocinie. W latach 1988-1994 odbywał formację
filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym

Puchar recyklingu
dla Gminy Kępno
Burmistrz Piotr Psikus odebrał
puchar i dyplom przyznany Gminie
Kępno przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego spośród
uczestników konkursu „Puchar Recyklingu” wybiera podmioty najbardziej aktywnie działające w zakresie
gospodarki odpadami na terenie
Wielkopolski, a następnie wręcza im
nagrody finansowe.
Pierwsze miejsce i nagroda finansowa w wysokości 10.000 zł

przypadły firmie „Altvater Piła”,
na drugim stopniu podium stanęła
Gmina Kępno i otrzymała 9.000 zł,
a trzecie miejsce zajęła Gmina Grzegorzew, za co odebrała 8.000 zł.
Gmina Kępno została nagrodzona za najbardziej efektywny system
selektywnej zbiórki odpadów, promocję nowych rozwiązań w zakresie
odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu oraz prowadzonej edukacji ekologicznej.
Ze względu na sanitarne obostrzenia
nagrody zostały przekazane laureatom
indywidualnie.
Oprac. KR

17 października 2020 r. papież
Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Od
tego momentu, zgodnie z decyzją papieża, diecezją kaliską zarządzał abp
Grzegorz Ryś, jako administrator
apostolski sede vacante.

w Poznaniu. Święcenia kapłańskie
przyjął 26 maja 1994 r. w Poznaniu
z rąk abp. Jerzego Stroby. W latach
1994-1996 pracował jako wikariusz
w parafii Najświętszego Serca Jezusa
w Środzie Wielkopolskiej. W 1996 r.
podjął studia specjalistyczne na Uni-

Ćwiczenia strażackie na zamarzniętym zbiorniku wodnym

Zdarzenie drogowe w Nowej Wsi Książęcej

Fot. KPP Kępno

Co, kiedy załamie się lód?

Wjechał w opłotowanie
posesji. Miał 3 promile.
13 stycznia br., przed godziną
11.00, w miejscowości Nowa Wieś
Książęca 30-letni mieszkaniec gminy
Rychtal, kierując samochodem osobowym marki Ford, nie dostosował
prędkości do warunków drogowych,
w wyniku czego stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w opłotowanie jednej z posesji, a następnie
zatrzymał się w przydrożnym rowie. - Policjanci, którzy przybyli na

Nowy biskup diecezji
kaliskiej, Damian Bryl

versidad de Navarra w hiszpańskiej
Pampelunie, ukończone w 1999 r.
doktoratem z teologii. Po powrocie
do Polski (1999) został spowiednikiem, a od 2001 r. – ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium
Duchownym w Poznaniu. W latach
1999-2001 pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w
Poznaniu. Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w
miesięczniku „Katecheta” (do 2006).
W latach 2006-2010 pracował jako
adiunkt na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu. 13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym
archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako
swoją dewizę biskupią przyjął słowa z
Drugiego Listu do Koryntian: „Caritas Christi urget nos” („Miłość Chrystusa przynagla nas”). W Konferencji
Episkopatu Polski jest członkiem
Komisji Wychowania Katolickiego,
Komisji Duchowieństwa i Rady ds.
Rodziny. W sierpniu 2020 r. został
wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.
Oprac. KR

miejsce, szybko ustalili, że kierowca
znajduje się w stanie nietrzeźwości.
Badanie wykazało ponad 3 promile
alkoholu w wydychanym powietrzu
– poinformował oficer prasowy KPP
Kępno sierż. Rafał Stramowski.
30-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych,
stracił swoje prawo jazdy i przed
sądem odpowie za popełnione przestępstwo.
Oprac. KR

Kolejny nietrzeźwy kierowca wyeliminowany z dróg powiatu kępińskiego

Zamarznięte akweny bardzo
często przyciągają nie tylko amatorów wędkowania podlodowego, lecz
także osoby, chcące w ramach zimowej atrakcji spędzić czas wolny, ślizgając się na lodzie. Niestety lód potrafi być bardzo zdradliwy. Co roku
w Polsce dochodzi do wielu wypadków związanych z załamaniem się
lodu pod ciężarem człowieka, dlatego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, w ramach doskonalenia swoich
umiejętności, zorganizowali ćwiczenia związane z działaniami ratowniczymi na lodzie.
Ćwiczenia odbywały się 14 i
15 oraz od 22 do 25 stycznia br. na
zamarzniętym akwenie przyległym
do obiektów Kępińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kępnie przy ul.
Sportowej.
Strażacy ćwiczyli umiejętności
posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego oraz doskonalili
techniki wydobywania poszkodowanych, którzy znaleźli się w wodzie na
skutek załamania pokrywy lodowej.
Zajęcia polegały także na przypo-

mnieniu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy osobom, u
których na skutek działania niskiej
temperatury rozwinęła się hipotermia.

ćwiczyli techniki z wykorzystaniem
sani lodowych oraz z zastosowaniem
sprzętu alternatywnego. Warunki
pogodowe pozwoliły na symulację

Podczas ćwiczeń symulowano ratowanie
ludzi z kruchego lodu. Fot. KP PSP Kępno

- Doskonalono techniki ratowania
ludzi z zamarzniętych akwenów. Podczas ćwiczeń symulowano ratowanie
ludzi z kruchego lodu. Strażacy prze-

działań w trudnych warunkach, na
kruchym lodzie – powiedział oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

31-latek jechał
na „podwójnym gazie” Nietrzeźwy przyjechał kupić alkohol

17 stycznia br., kilka minut po
północy, funkcjonariusze Posterunku Policji w Łęce Opatowskiej
zatrzymali 31-letniego obywatela
Ukrainy, który na ul. Jasnej w Baranowie prowadził pojazd osobowy
marki Fiat, będąc w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało ponad 1,5

6

promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Mężczyzna stracił swoje prawo
jazdy i został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Teraz
zostaną mu postawione odpowiednie
zarzuty, za które odpowie przed sądem.
Oprac. KR

Kierujący samochodem osobowym miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu i wspólnie z kolegą przyjechał kupić alkohol

W sobotę, 23 stycznia br., około
godziny 12.00, dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie został
poinformowany, że na ulicy Jaśminowej w Chojęcinie może poruszać
się nietrzeźwy kierujący. Dyżurny
natychmiast skierował we wskazane miejsce funkcjonariuszy, którzy
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ujawnili, że z terenu stacji paliw odjeżdża wskazany pojazd marki Opel.
- Został zatrzymany, a kierujący nim
35-letni obywatel Ukrainy, przebywający czasowo na terenie powiatu
kępińskiego, był nietrzeźwy – w wydychanym powietrzu miał 2,1 promila alkoholu. Jak się okazało, przyjechał on wspólnie ze swoim kolegą

na stację paliw, aby kupić alkohol
– mówi oficer prasowy KPP Kępno
sierż. Rafał Stramowski.
35-letni mężczyzna stracił prawo
jazdy, został zatrzymany w policyjnym areszcie i teraz przed sądem
odpowie za jazdę na „podwójnym
gazie”.
Oprac. KR

Informacje

Gmina

Podsumowanie działań „Prędkość – zero tolerancji” w powiecie kępińskim

Ujawnili 35 wykroczeń w 2 dni

15 i 17 stycznia br., w ramach
akcji pn. „Prędkość – zero tolerancji”, kępińscy policjanci prowadzili
wzmożone kontrole pod kątem bezpieczeństwa i ograniczenia prędkości na drodze. - Celem tych działań
było przypomnienie kierowcom o
tym, że prędkość pojazdu należy bezwzględnie dostosować do warunków
panujących na drodze i do obowiązujących ograniczeń – wyjaśnia oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie sierż. Rafał Stramowski.
Na terenie powiatu kępińskiego w

trakcie działań funkcjonariusze drogówki skontrolowali prawie 50 pojazdów. Ujawnili 35 wykroczeń, z czego
20 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości.
- Pomimo wielokrotnych policyjnych apeli skierowanych do
kierowców, dotyczących rozwagi i
trzeźwości umysłu za kierownicą,
nadal na drodze znajdują się osoby,
które świadomie łamią obowiązujące przepisy, narażając tym samym
siebie i innych uczestników ruchu
drogowego na niebezpieczeństwo

– mówi policjant, apelując o spokojną i rozsądną jazdę, respektowanie
obowiązujących przepisów i zwracanie uwagi na wszystkich uczestników ruchu drogowego. - Szczególnie
teraz, w okresie zimowym, należy
pamiętać o tym, że niedostosowanie
prędkości do panujących na drodze
warunków może doprowadzić do
utraty panowania nad pojazdem,
co skutkuje niebezpieczeństwem
zagrożenia zdrowia, a nawet utraty
życia – dodaje.
Oprac. KR

39-latek potrącony na „pasach”
Zdarzenie drogowe z udziałem pieszego na ul. Przemysłowej w Kępnie
18 stycznia br., przed godziną
6.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym z udziałem pieszego na ul. Przemysłowej w
Kępnie. Policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego KPP Kępno ustalili, że
30-latek, kierujący samochodem
marki Daewoo, potrącił na przejściu
dla pieszych 39-letniego obywatela
Ukrainy. Poszkodowany z ogólnymi
obrażeniami ciała został zabrany do
kępińskiego szpitala. Uczestnicy tego
zdarzenia byli trzeźwi.
Czynności wyjaśniające w tej
sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Kierujący daewoo potrącił na przejściu dla pieszych
39-letniego obywatela Ukrainy. Fot. KPP Kępno

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2021, nr 4 (955)
Początek roku to głównie czas planów, w tym także dla samorządu gminy Perzów

Spotkanie z sołtysami
Z inicjatywy wójta gminy Perzów
Danuty Froń 25 stycznia 2021 r. w
reżimie sanitarnym odbyło się spotkanie z sołtysami wsi, w zakresie
całokształtu działań samorządów
wiejskich w roku 2021. Zebraniu
przewodniczyła sekretarz Gminy
Weronika Urbańska, udział wzięli
również kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Oświaty w Urzędzie
Gminy Perzów Andrzej Sołoducha,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie Monika Domagała oraz
pracownicy urzędu. Rozpoczęcie zebrania było okazją do złożenia noworocznych życzeń.
Barbara Grzegorek, pracownik
Urzędu Gminy w Perzowie, omówiła przedsięwzięcia do realizacji w
roku 2021 r. zaplanowane w ramach
funduszu sołeckiego oraz zasady
wydatkowania środków. Następnie

poinformowała o konieczności złożenia sprawozdań przez liderów Grup
Odnowy Wsi.
W trakcie zebrania zgłaszano
konieczność uzupełnienia ubytków
w drogach gminnych powstałych w
zimie oraz poruszono tematy bieżącego funkcjonowania sołectw m.in.:
nakazów płatniczych, odśnieżania,
tegorocznych imprez. Powstał na razie zarys działania na 2021 rok, który
w zakresie zwłaszcza kulturalnym i
sportowym zależeć będzie od panującej sytuacji epidemiologicznej w
kraju i na świecie.
Sekretarz Gminy odniosła się do
kwestii szczepień przeciwko COVID
– 19. Punktem szczepień na terenie
gminy Perzów jest tutejszy ośrodek
zdrowia. Gmina wspiera pomocą w
zakresie dowozu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.
Oprac. m
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Piłka nożna

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 Polonia 1912 Leszno

Przygotowania do rundy wiosennej na boiskach
w czwartej lidze rozpoczęła również iminniczka
kępnian z Leszna. Poza treningami drużyna,
która wiosną będzie walczyć o utrzymanie,
rozegra kilka meczów kontrolnych. Tradycyjnie
wszystkie sparingi piłkarze Polonii będa musieli
rozgrywać poza Lesznem. Miasto to wciąż
nie doczekało się murawy ze sztuczną trawą.
Teren ośrodka treningowego w Zaborowie jest przygotowany, ale póki
co nic nie wskazuje, aby Leszno doczekało się boiska z syntetyczną
nawierzchnią. Gracze Polonii muszą więc zimą tułać się po takich
obiektach, które najbliżej zlokalizowane są między innymi w Gostyniu,
Głogowie, czy Grodzisku Wielkopolskim. Leszczynianie przygotowania
do arcyważnej i arcytrudnej dla siebie rundy wiosennej rozpoczęli w
pierwszej połowie stycznia. Rywalami drużyny Łukasza Koniecznego w
zimowych sparingach będą rywale zza miedzy, zarówno tej terytorialnej
jak i sportowej. Formę Polonii sprawdzą zatem takie drużyny jak: Kania
Gostyń, Dąb Przybyszów-Sława, Piast Kobylin, Rawia Rawicz, Pogoń
Śmigiel czy Piast Żmigród. Próbą generalną przed startem rozgrywek
ligowych będzie dla Polonii mecz w ramach 1/16 finału Fortuna Pucharu
Polski. Na tym szczeblu pucharowych rozgrywek leszczynianie zmierzą
się z Centrą Ostrów Wielkopolski.

Piłka nożna >>> To już pewne! Miejsce Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia zajął
Kępiński Klub Piłkarski Polonia 1908 Marcinki Kępno. Rozpoczyna się nowa karta w historii piłki nożnej w naszym mieście

Polonia uratowana,
jest nowy zarząd i trener

W ostatnim czasie wokół Polonii Kępno notorycznie coś się działo i przeważnie były to jednak wątki nacechowane skrajnie negatywnie. Ale w końcu klub z Alei Marcinkowskiego jest już uratowany,
wreszcie zaczyna zmierzać w dobrym kierunku i wygląda na to, że będzie się rozwijać. Jeszcze
kilka tygodni temu sytuacja Polonii wydawała się dramatyczna, ale zryw we właściwym momencie
dał klubowi nowe życie. W Kępnie powstał nowy klub – Kępiński Klub Piłkarski Polonia 1908 Marcinki, który będzie spadkobiercą tradycji Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia.
O tym, że Polonia tonie, a właściwie utonęła pisaliśmy w grudniu. W
ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że
pojawiło się światełko w tunelu, bo Polonia stanęła przed niepowtarzalną szansą
na przetrwanie. Kto zatem piłkarzom,
kibicom i całemu klubowi rzucił koło
ratunkowe? Od jakiegoś czasu mówiło
się o grupie osób, która chce ratować kępiński klub. Z nieoficjalnych informacji

nowym klubie objął Jarosław Pawlak,
który w przeszłości działał w strukturach Kaliskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej, a obecnie jest działaczem
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
– Stworzyliśmy nowy klub, który, mam
nadzieję, będzie wizytówką Kępna i całego regionu południowej Wielkopolski.
Zawodnicy wykazali się dużą determinacją. Odnieśli sukces, bo uplasowa-

Fot. Norbert Gałązka

Co słychać u rywali
Polonii Kępno, Orła
Mroczeń i GKS-u Rychtal?

SKP Słupca

Obostrzenia związane z pandemią bojkotują
przygotowania wielu klubów. W tym gronie znaleźli
się między innymi piłkarze lidera piątoligowych
rozgrywek w grupie trzeciej. W klubie postanowiono
więc wykorzystać ten martwy okres na poszukanie
wzmocnień oraz uzupełnienie składu. Kilkanaście
dni temu klubowa strona potwierdziła, że w
słupeckiej drużynie ponowie zagra Szymon Szczęsny. Swoją przygodę
z futbolem rozpoczynał w drużynach młodzieżowych Górnika Konin,
Lecha oraz Warty Poznań. Szlifów w seniorskiej piłce nabierał natomiast
w Sokole Kleczew, Victorii Września, a ostatnio występował w Polonii
Chodzież. Dla pomocnika będzie to powrót do SKP po niespełna dwóch
latach rozłąki, bowiem ostatnio występował w tym klubie w sezonie
2018/2019. Nie wiadomo natomiast jak potoczą się losy 21-letniego Jana
Różańskiego. W połowie stycznia uczestniczył on bowiem w testach
drugoligowego Sokoła Ostróda, ale sam zawodnik i klub z Ostródy
podobno nie doszły jeszcze do porozumienia w kwestii ewentualnych
przenosin gracza na Mazury. Ze względu na aktualne obostrzenia sztab
szkoleniowy SKP musiał zmodyfikować nieco plan zimowych sparingów.
Wiadomo, że gracze ze Słupcy rozegrają pięć sparingów i wszystkie
odbędą się na wyjazdach. Rywalami drużyny prowadzonej przez
Mirosława Kwaśnego będą Lechia Kostrzyn, Noteć Czarnków, Olimpia
Koło, Vitcovia Witkowo oraz Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski.

LKS Gołuchów

W najbliższy piątek, 29 stycznia trener Maciej Dolata wraz ze
swoimi piłkarzami spotkają się na pierwszym
w tym roku wspólnym treningu. Następnego
dnia gołuchowianie rozegrają pierwszy mecz
kontrolny. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią
LKS zagra z LZS-em Cielcza. W tym roku okres
przygotowawczy z przyczyn pandemii został
opóźniony, co z pewnością nie jest komfortowe
zarówno dla trenera jak i piłkarzy, bowiem
czasu na przygotowania jest znacznie mniej niż w poprzednich latach.
Gracze LKS-u w styczniu trenowali indywidualnie według planu, który
przygotował trener Dolata. Wspólne treningi odbywać się będą na boisku
ze sztuczną nawierzchnią w Pleszewie. Także mecze kontrolne LKS
będzie rozgrywał na syntetycznych nawierzchniach w Pleszewie oraz
Jarocinie. – Kadra na mecze w grupie mistrzowskiej nie ulega zmianie,
nikt zimą nie opuszcza klubu, również nie planuję dokonywać
żadnych wzmocnień. Przed nami krótki, ale intensywny okres
przygotowawczy i na tym się wszyscy skupiamy obecnie – powiedział
Maciej Dolata, trener LKS-u. W notatniku trenera gołuchowian znalazło
się w sumie siedem meczów kontrolnych. W drugim tegorocznych
sparingu LKS zagra z GKS-em Jaraczewo (2 lutego w Pleszewie).
Trwają poszukiwania rywala na trzeci tegoroczny termin, a więc na 6
lutego. Cztery dni później rywalem gołuchowian będzie KS Opatówek,
z którym LKS zagra w Pleszewie w środę, 10 lutego. Z kolei w sobotę,
13 lutego na graczy LKS-u czeka najpoważniejszy sprawdzian podczas
zimowych przygotowań. Gołuchowianie zagrają bowiem z trzecioligowcem
z Jarocina. W kolejnym meczu poziom rywala będzie zdecydowanie
niższy, bowiem sparingpartnerem LKS-u będzie Korona Piaski. W próbie
generalnej przed meczami o stawkę drużyna Macieja Dolaty spotka się z
Centrą Ostrów Wielkopolski (20 lutego). Tydzień później LKS zmierzy się z
SKP Słupca w ramach 1/16 finału Pucharu Polski.
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wynikało, że są wśród nich byli działacze piłkarscy, związkowi, ale co najważniejsze prywatni inwestorzy powiązani
z branżą meblową. Jakiś czas temu zdecydowano powołać do życia nowy klub,
który przejął sekcję piłki nożnej po KKS
Polonia i jej zadłużenie wobec struktur
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na początku 2021 roku Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej wyraził zgodę na grę w
czwartej lidze Kępińskiemu Klubowi
Piłkarskiemu Polonia 1908 Marcinki.
Na czele zarządu nowego klubu stanął
Andrzej Mroziński, wieloletni prezes
Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej oraz działacz Wielkopolskiego
ZPN i Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Stanowisko wiceprezesa objął natomiast
Ryszard Nowicki, a funkcję skarbnika w nowym klubie ma pełnić Marian
Kurzawa. Z kolei funkcję sekretarza w

nie się w środku tabeli, rozbudowanej
czwartej ligi spowodowało to, że wiosną
mamy duże szanse na utrzymanie – powiedział Andrzej Mroziński, sternik
Polonii 1908 Marcinków Kępno. W nazwie nowego klubu KKP Polonii 1908
pojawiła się nazwa kępińskich Marcinków. Jeszcze w tym półroczu nastąpi
formalne połączenie obu klubów, które
po „fuzji” mają być nową siłą na piłkarskiej mapie naszego województwa. KKP
Polonia 1908 Marcinki w dalszym ciągu
szkolić będzie piłkarski narybek, tak jak
do tej pory robiły to kępińskie Marcinki.
Proces szkolenia młodzieży ma zostać
jeszcze bardziej rozbudowany. W nowy
projekt zaangażowali się też działacze i
trenerzy Marcinków, którzy już rozpoczęli tworzenie solidnych podwalin pod
budowę nowego klubu. W zarządzie
nowego klubu do obsadzenia pozostaje

jeszcze kilka miejsc i wszystko wskazuje
na to, że „przypadną” one przedstawicielom Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Marcinki. Niewykluczone, że w KKP Polonia 1909 Marcinki
Kępno będą oni odpowiadać za sprawy
związane między innymi ze szkoleniem młodzieży. Pierwszym poważnym
sprawdzianem dla nowego zarządu było
znalezienie nowego trenera z odpowiednią licencją. Dotychczasowy szkoleniowiec, Bogdan Kowalczyk, po odejściu z
Kępna, związał się ze Startem Namysłów
i temat jego ewentualnego powrotu do
Kępna został definitywnie zamknięty. –
Chcieliśmy, aby trener Kowalczyk nadal
prowadził ten zespół. Decyzje zapadły
jednak jakiś czas temu i szanujemy to.
To jest trener, który zachowuje pewne
standardy. Musimy znaleźć trenera z
licencją na czwartą ligę, a jest to problem, bo w naszym powiecie są tylko
dwie osoby z licencją UEFA A – mówił
jeszcze w ubiegłym tygodniu Andrzej
Mroziński. Poszukiwania następcy Bogdana Kowalczyka trwały zaledwie kilka
dni. W miniony poniedziałek klub z Alei
Marcinkowskiego poinformował, że stanowisko trenera pierwszej drużyny objął pochodzący z Sandomierza Tomasz
Jaworski. Nowy trener kępnian kibicom
w regionie znany jest z pracy w Gal-Gazie Galewice. Urodzony w 1969 roku
trener legitymuje się licencją UEFA A,
posiada dyplom menedżera sportu i jest
absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Podczas swojej trenerskiej kariery Tomasz Jaworski
przebywał między innymi w Niemczech
i Austrii, gdzie odbywał staże w Hannover 96 oraz Akademii Piłkarskiej Grazer
AK. Jako trener pracował w Zawiszy
Pajęczno i Omedze Kleszczów. Prowadził też rezerwy GKS-u Bełchatów
oraz WKS Wieluń, z którym w sezonie
2011/2012 wywalczył awans do trzeciej
ligi. Ostatnio pracował w czwartoligowej Jutrzence Warta.
BAS

Piłka nożna >>> Kluby reprezentujące strefę kaliską na dobre rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej. Rozgrywane są także pierwsze mecze kontrolne

Region po pierwszych sprawdzianach

Część drużyn reprezentujących strefę kaliską ma za sobą pierwsze mecze kontrolne. Solidnie pracuje między innymi Jarota Jarocin, który rozegrał już trzy sparingi. W szeregach niemal wszystkich zespołów nie brakowało nowych twarzy.
Pierwszy tegoroczny mecz kontro- Pierwszy mecz w 2021 roku rozegrał Namysłowa 1:4, ale zdecydowanie lepiej
lny w regionie rozegrali piłkarze Jaroty też drugoligowy przedstawiciel naszego zaprezentowali się piłkarze z Lasek. Ich
Jarocin i Ostrovii 1909 Ostrów Wielko- regionu. KKS Kalisz pewnie ograł na mecz z wyżej notowanym rywalem zapolski. Trzecioligowiec w pierwszym Majkowskim Wembley czwartoligową kończył się remisem 1:1.
BAS
sparingu tej zimy okazał się minimal- Włocłavię Włocławek 6:0. W drużynie
nie lepszy od ostrowian, zwyciężając z Kalisza szansę na występ otrzymało
Wyniki pierwszych sparingów
2:1. Drugie i trzecie zwycięstwo w dwudziestu dwóch zawodników. Trener
KKS Kalisz – Włocłavia Włocławek ...........– 6:0
zimowym okresie przygotowawczym Ryszard Wieczorek desygnował do gry
Stal Pleszew – Warta II Poznań ...............– 1:3
gracze z Jarocina odnieśli w meczach dwie różne jedenastki. W szeregach druJarota Jarocin – Pogoń Nowe S. ..............– 3:2
Piast Czekanów – Ostrovia Ostrów ...........– 2:3
z Koroną Piaski oraz Pogonią Nowe goligowca pojawili się też testowani zaCentra Ostrów – KS Opatówek .................– 7:2
Skalmierzyce. W starciu z piątoligow- wodnicy. Pierwsze sparingi mają za sobą
Barycz Janków P. – Ostrovia Ostrów ......– 0:12
cem Jarota zwyciężył 4:1. Zdecydo- również niektóre drużyny z regionu.
Jarota Jarocin – Korona Piaski................ – 4:1
wanie wyżej poprzeczkę zawiesił lider GKS Grębanin zremisował z Klubem
Pogoń Trębaczów – Start Namysłów . .......– 1:4
czwartej ligi. Pogoń Nowe Skalmie- Sportowym iPrime Bogacice 2:2, a VicJarota Jarocin – Ostrovia Ostrów .............– 2:1
rzyce przegrała 2:3, ale pozostawiła toria Laski i Pogoń Trębaczów sprawVictoria Laski – Start Namysłów . .............– 1:1
po sobie bardzo dobre wrażenie już dzały się na tle czwartoligowego Startu
GKS Grębanin – KS iPrime Bogacice . .......– 2:2
na początku zimowych przygotowań. Namysłów. Pogoń uległa drużynie z
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Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przedstawił harmonogram rozgrywek młodzieżowych na szczeblu okręgowym w zbliżającej się rundzie
wiosennej. Rywalizacja o punkty rozpocznie się pod koniec marca

Ligi młodzieżowe
z harmonogramem na wiosnę

Od 27 marca do 28 czerwca potrwa piłkarska wiosna dla drużyn młodzieżowych uczestniczących
w rozgrywkach na szczeblu strefowym (okręgowym). Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przedstawił właśnie harmonogram lig młodzieżowych, których szczegółowy zakres poszczególnych terminów uzależniony będzie od liczby zaplanowanych kolejek.
W rozgrywkach młodzieżowych ligach plany gier opublikowane zostaną
Harmonogram zmagań wiosennych
szczebla strefowego (okręgowego) pierw- na początku marca. Wydział Gier i Ewiw ligach wojewódzkich został przedsze zespoły rozpoczną rywalizację o dencji Wielkopolskiego Związku Piłki
stawiony już wcześniej. Rywalizacja na
punkty 20 marca, a jej finisz w sezonie Nożnej już wcześniej poinformował o
tym szczeblu rozpocznie się 20 marca.
2020/2021 zaplanowano na 28 czerwca. możliwości zgłoszenia nowych drużyn
Wszystkie kolejki zostały zaplanowane
Wówczas bowiem odbędą się ostatnie do rozgrywek młodzieżowych przed
na następujące po sobie weekendy z wyspotkania barażowe o awans do Cen- rundą wiosenną obecnego sezonu. Zgłołączeniem weekendu majowego – wówtralnych Lig Juniorów. Niewiele krócej szenia przyjmowane są we wszystkich
czas mecze rozegrają tylko zespoły w
potrwają ligowe batalie w ligach okrę- kategoriach młodzieżowych, dla których
najliczniejszych rozgrywkach juniorów
gowych. Podobnie, jak na wyższym prowadzone są rozgrywki ligowe, a więc
oraz młodzików D1. Ponadto, ci ostatni
szczeblu, terminy graniczne uzależnione od juniora do orlika. Zespoły mogą domierzyć się będą o punkty również w
są od liczby spotkań zaplanowanych do łączyć do zmagań w najniższych ligach
Boże Ciało, 3 czerwca. Dla pozostałych
rozegrania w drugiej części sezonu. W okręgowych, przy czym przydzielenia do
zespołów dwa wskazane terminy zostały
poszczególnych grupach liczba ta wynosi konkretnej istniejącej grupy dokonywać
określone jako rezerwowe do rozgrywaod 7. do 14. kolejek. Najdłużej rywalizo- będzie Wydział Gier i Ewidencji, bazując
nia meczów przełożonych. Podobnie jak
wać będą oczywiście te ligi, w których na wolnych miejscach. Z kolei Wydział
w przypadku rozgrywek seniorskich,
zaplanowano najwięcej meczów. Grać Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego
Wydział Gier i Ewidencji będzie je stosoone będą od 27 marca do 20 czerwca. Dla rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń druwał w sytuacji, gdy kluby nie będą moporównania, najmniej liczne rozgrywki żyn do turniejów w kategorii Żak w rungły same dojść do porozumienia w sprarozpoczną się dopiero 10 kwietnia, by dzie wiosennej. Zgodnie z reformą przewie nowych terminów. Wiosną walka o
ostatnie kolejki rozegrać już 30 maja. Przy prowadzoną przed sezonem 2020/2021,
awans do Centralnej Ligi Juniorów toanalizowaniu przebiegu terminarza nale- rozgrywki żaków zostały wyłączone z
czyć się będzie w ligach Juniora Młodszeży pamiętać, że w ligach młodzieżowych systemu ligowego. Towarzyskie turnieje
go B2 i Trampkarza C2. Zwycięzcy grup
najniższego szczebla możliwe jest doko- pod nadzorem związku prowadzone są
ligowych, by dostać się na szczebel cenoptowanie nowych drużyn zainteresowa- bez notowania wyników oraz prowadzetralny, będą musieli przejść dwustopnionych udziałem w rozgrywkach. W przy- nia klasyfikacji. Nowa formuła docelowo
we baraże – najpierw wewnętrzne o miapadku zgłoszeń, które możliwe są do 28 ma przybrać postać towarzyskich spotkań
no najlepszej drużyny Wielkopolski (12 i
lutego, liczba spotkań może ulec w tych przypominających festyny, co obecnie
16 czerwca), a następnie właściwe baraże
grupach zwiększeniu, a co za tym idzie, nie jest jeszcze możliwe do wprowadzeo CLJ z zespołem z innego województwa
terminy graniczne rozgrywek mogą ulec nia z uwagi na sytuację epidemiczną. W
(20 i 27 czerwca). W pozostałych ligach
zmianie. Szczegółowo terminarze będą rundzie wiosennej Wydział Szkolenia i
wojewódzkich sezon zakończą spotkania
stopniowo uzupełniane w najbliższym Piłkarstwa Młodzieżowego zaplanował
pomiędzy zwycięzcami grup w danych
czasie zgodnie z hierarchią rozgrywek. Z pięć terminów dla turniejów żaków: 10-11
kategoriach o Puchar Prezesa Wielkouwagi na zastrzeżenie możliwości dołą- kwietnia, 24-25 kwietnia, 8-9 maja, 22-23
polskiego ZPN. Wszystkie odbędą się w
czenia nowych zespołów, w najniższych maja i 12-13 czerwca.
weekend 19-20 czerwca.
BAS

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.

GKS Vitcovia Witkowo

Rywal Orła Mroczeń i GKS-u Rychtal w piątej
lidze nie rozpoczął jeszcze przygotowań do rundy
wiosennej. Co prawda sztab szkoleniowy siódmej
drużyny rozgrywek start zimowych przygotowań
zaplanował na 18 stycznia, ale z powodu pandemii i
obowiązujących obostrzeń drużyna z Witkowa
przynajmniej do końca obecnego miesiąca nie
będzie spotykać się na grupowych zajęciach.
Piłkarze otrzymali natomiast plan indywidualnych treningów. Wiadomo
także, że zmianom ulegnie plan zimowych sparingów drużyny z Witkowa.
Piątoligowiec okres przygotowawczy miał rozpocząć grami kontrolnymi z
Lechitą Kłecko (23 stycznia) i Kłosem Zaniemyśl (30 stycznia), ale wiadomo,
że mecze te odwołano. Najbliższy termin, który znalazł się w notatniku
trenera to 6 lutego. Wówczas rywalem graczy z Witkowa będą Zjednoczeni
Trzemeszno. Tydzień później (13 lutego) Vitcovię czeka sprawdzian z
SKP Słupca, liderem piątej ligi. W lutym odbędą się jeszcze sprawdziany
z Mieszkiem Gniezno (20 lutego) oraz Akademią Piłkarską Baranowo (27
lutego). Próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych będzie starcie z
Polonusem Kazimierz Biskupi. Pojedynek z ligowym rywalem zaplanowano
na 6 marca. Trener Vitcovii, Maciej Rozmarynowski wraz z włodarzami
klubu wolne od tradycyjnych jednostek treningowych wykorzystywali na
poszukiwania ewentualnych wzmocnień i łatanie składu. – Zdajemy sobie
sprawę, iż okres ten jest najtrudniejszy do pozyskania nowych zawodników.
Zazwyczaj w takich sytuacjach wchodzą w grę osoby będące wolnymi
zawodnikami. Na pewno chciałbym, aby doszedł do nas środkowy obrońca,
środkowy pomocnik i napastnik – powiedział Maciej Rozmarynowski, trener
Vitcovii. Vitcovia może pozwolić sobie na małe zakupy, bowiem na początku
stycznia otrzymała solidne zabezpieczenie finansowe w kwocie 165 tysięcy
złotych z dotacji Urzędu Gminy i Miasta Witkowo na 2021 rok.

MKS Olimpia Koło

Dwunasta drużyna czwartoligowych rozgrywek
przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła w
pierwszej połowie stycznia. Po kilku dniach treningów
gracze Olimpii mieli zagrać w Poddębicach z Borutą
Zgierz, ale zaplanowane na 16 stycznia spotkanie
ostatecznie nie doszło do skutku. Najbliższy sparing
kolanie rozegrają więc w najbliższą sobotę z GKSem Sompolno. W lutym na piłkarzy Tomasza
Mikusika czekają kolejne trzy mecze kontrolne oraz spotkanie 1/16
finału Fortuna Pucharu Polski, w którym Olimpia zagra na własnym
stadionie z trzecioligową Nielbą Wągrowiec. Spotkanie pucharowe
poprzedzą sprawdziany z SKP Słupca (6 lutego w Pleszewie), Zrywem
Dąbie (13 lutego w Uniejowie) oraz Włocłavią Włocławek (20 lutego we
Włocławku). Ostatnim sprawdzianem przed startem rozgrywek ligowych
będzie dla piłkarzy Koła sparing z Wilkami Wilczyn. Starcie z ligowym
rywalem zaplanowano na 6 stycznia w Trzemesznie. Do walki o ligowe
punkty podopieczni Tomasza Mikusika wrócą 13 marca. W premierowym
pojedynku rundy wiosennej kolanie zmierzą się z rezerwami Warty Poznań.
Olimpię czeka bardzo ważna runda. Wzmocniona przed rundą jesienną
znanymi w okręgu zawodnikami, pokazała się ze znacznie lepszej strony niż
w poprzednich sezonach, ale mimo to dwunaste miejsce przyjęto w Kole z
niemałym rozczarowaniem.

LKS Krobianka Krobia

Piłka nożna >>> Jeśli twój klub nie ma herbu lub uważasz, że obecnemu przydałby się
powiew świeżości lub wręcz kapitalny lifting – mamy dla ciebie świetną wiadomość

Herbowa akcja dla klubów klasy A i B

Firma Proton, sponsor tytularny rozgrywek Wielkopolskiej Klasy A i B przygotowała specjalną akcję dla klubów uczestniczących w rozgrywkach pod jej patronatem. Do końca stycznia wszystkie
kluby uzyskają pomoc w stworzeniu nowego lub dopracowaniu swojego obecnego herbu.
Proton jako producent strojów oczywistym. Co zatem mogą zyskać rem tytularnym rozgrywek i regularsportowych mierzy się z problemami kluby rywalizujący w Klasie A i B? nie rozszerza swoje wsparcie. Początzwiązanymi z klubowymi herbami w #TwójHerb obejmuje dwa rodzaje kowo objął patronatem grupy strefy
swoim codziennym funkcjonowaniu. działań. Pierwszy z nich to przygo- poznańskiej na najniższym szczeblu
Umieszczenie znaku identyfikującego towanie nowego logotypu dla klubu rozgrywek, a w sezonie 2019/2020
dany klub na koszulkach jest natural- na bazie współnych ustaleń, drugi to całą klasę B, a w obecnej kampanii
nym działaniem, często jednak zdarza wektoryzacja obecnych herbów klu- również klasę A. W ramach współsię, że posiadane przez działaczy pliki bowych. Udział w akcji jest całkowicie pracy kluby, uczestniczące w ligowej
są złej jakości, w formie grafiki rastro- bezpłatny. Wystarczy jedynie wysłać rywalizacji, mogą skorzystać z vowej zamiast wektorowej. Tylko ta dru- wiadomość zatytułowaną #TwójHerb ucherów o wartości 800 złotych na
ga pozwala na właściwe przekształca- na adres biuro@proton-stroje.pl i załą- zakup strojów meczowych, dresów i
nie grafik bez straty jakości.
czyć do niej własny pomysł odnośnie koszulek treningowych. Szczegóły
W przedstawionej sytuacji decy- herbu bądź posiadane pliki. Akcja oferty dostępne są na witrynie interzja o wsparciu klubów była dla spon- trwa do 31 stycznia.
netowej Wielkopolskiego Związku
sora tytularnego rozgrywek ruchem
Proton od 2018 roku jest sponso- Piłki Nożnej.		
BAS

Krobianka Krobianka przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczęła 11 stycznia, ale jak na
razie zawodnicy trenują indywidualnie zgodnie z
wytycznymi trenera Dariusza Wiśniewicza. W
kadrze zespołu walczącego o utrzymanie w czwartej
lidze dojdzie do kilku istotnych zmian kadrowych.
Wiosną barw zespołu z Krobi nie będą reprezentowali
Marcin Masełkowski i Krzysztof Banaszak.
Najskuteczniejszy strzelec Krobianki dalej będzie
strzelał gole w czwartej lidze, ale dolnośląskiej. Marcin Masełkowski
przechodzi bowiem do Orli Wąsosz, którą prowadzi Jędrzej Kędziora.
Krzysztof Banaszak z kolei będzie od wiosny bronił barw Piasta Poniec.
Po półrocznym wypożyczeniu do Krobi wracają Aleksander Woźniak i
Marcin Porzucek. Pierwszy z nich ostatnie pół roku spędził w Kani Gostyń,
natomiast Marcin Porzucek występował w Wiśle Borek Wielkopolski.
Ponadto w zespole prowadzonym przez Dariusza Wiśniewicza zagra
Mateusz Pijanowski z Białego Orzeł Koźmin Wielkopolski. Krobianka
będzie miała do rozegrania zimą pięć meczów kontrolnych, ale nie wiadomo
czy wszystkie dojdą do skutku. Najwięcej wątpliwości budzi pierwszy
termin, a więc 31 stycznia. W ostatnim dniu pierwszego miesiąca 2021
roku gracze z Krobi mają zmierzyć się z Pogonią Góra. Kolejny test-mecz
zaplanowano na 6 lutego, a rywalem Krobianki będzie Biały Orzeł Koźmin
Wielkopolski. 13 i 17 lutego walczących o ligowy byt graczy z Krobi czekają
sprawdziany z Astrą Krotoszyn oraz Piastem Poniec. Ostatni sparingowy
sprawdzian formy zaplanowano na 19 lutego. Krobianka sprawdzi się na tle
Baryczy Sułów, przedstawiciela Wrocławskiej Klasy Okręgowej. Wszystkie
mecze kontrolne drużyna z Krobi będzie rozgrywać na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Gostyniu.
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Ogłoszenie

gmina
G£OS TRZCINICY
styczeń 2021, nr 4 (1173)
Śpiewanie kolęd to tradycja jednocząca pokolenia, a także
prezentacja pięknych utworów dawnych oraz współczesnych

IX Festiwal Kolęd,
Pastorałek i Piosenek
Świątecznych

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,
▪
realizowanie
czynności związanych z eksploatacją układów redukcyjno-pomiarowych,
Najważniejsze zadania:
▪ 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

Nagrody dla uczestników
konkursu

Co

Do kalendarza kulturalnych wydarzeń w gminie Trzcinica na trwałe
wpisał się Festiwal Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Świątecznych. Jego pierwsza odsłona miała miejsce w 2013
roku w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Trzcinicy i
jest kontynuowana co roku, naprzemiennie w świątyniach w Trzcinicy i
w Laskach.
W tegorocznej odsłonie festiwalu
udział wzięło 31 uczniów z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz z Zespołu Szkół w Laskach. Ze względu na
sytuację pandemiczną IX Festiwal

Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych miał charakter wirtualny, a
z nadesłanych nagrań przygotowany
został film prezentujący wykonania
młodych artystów.
Wszyscy wykonawcy otrzymają upominek w postaci tradycyjnego
aniołka.
- Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w IX Festiwalu
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Na stronie internetowej
zamieszczone są linki z pięknymi wykonaniami młodych artystów – dziękują organizatorzy.
Oprac. m

Kontynuacja prac modernizacyjnych oświetlenia ulicznego

Nowe lampy w gminie

19 stycznia 2021 r. przeprowadzona została wizja terenowa dotycząca planowanych w 2021 roku prac
modernizacyjnych i inwestycyjnych
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Trzcinica. Przedsięwzięcia realizowane będą przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, a
Gmina Trzcinica wesprze to zadanie

kwotą 72 000 złotych. - Wśród tegorocznych zadań zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego wraz z linią
zasilającą ulicę Lipowa w Trzcinicy,
kierunek Siemionka. Pojawią się
nowe lampy w Laskach na ulicy Mostowej, Dzierżążniku i Różyczce – informuje wójt Grzegorz Hadzik.
m

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
- budowa i eksploatacja sieci gazowych z rur poliamidowych (PA) – monter,
prawo 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
wolny
od
pracy:
4
grudnia.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców prowadzących pojazdy

uprzywilejowane.

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.

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.”

W zimowej aurze wójt lustruje
założone oświetlenie
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Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.

Region

gmina
Zaproszenie do badania możliwości gazyfikacji gminy

wieści znad pomianki
styczeń 2021, nr 2 (996)
21 stycznia w Łęce Opatowskiej odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy. Najważniejszą uchwałą podjętą podczas sesji była uchwała budżetowa, a także uchwała dotycząca Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Kto za gazem?

Budżet przyjęty jednogłośnie

Podczas posiedzenia radni uchwalili budżet na rok 2021, w myśl którego
dochody budżetu przyjęto na kwotę

ponad 40 197 011 zł, natomiast wydatki mają wynieść 44 411 629 zł. Deficyt
budżetu w kwocie 4 214 618 zł zostanie

W czasie zdalnej sesji

sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów
oraz z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu. Budżet pozytywnie zaopiniowała komisja budżetu oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Z budżetu
na 2021 r. zadowolony jest także wójt
Adam Kopis. - W zeszłym roku skala kwestii związanych z inwestycjami
była na poziomie 21,63% przy wydatkach ogółem 36 milionów. W tym
roku mamy więcej pieniędzy na inwestycje, które sięgają 28,31%. Myślę, że to jest już odpowiedź na to, jak
wygląda budżet na 2021 rok - mówił
A. Kopis.
Za budżetem 2020 i poprawkami
do niego jednogłośnie zagłosowali
wszyscy radni.
Oprac. m

stytucje zainteresowane podłączeniem
swoich nieruchomości do sieci gazowej
do wypełniania ankiet. Są one dostępne
na stronie internetowej urzędu oraz w
siedzibie urzędu gminy.
Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Gminy Łęka
Opatowska, wrzucić do skrzynki
na korespondencję znajdującą się na
piętrze budynku lub przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@leka-opatowska.pl do 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) do godz.
15:00.		
Oprac. m

25-latek doprowadził do zdarzenia drogowego, znajdując
się pod wpływem alkoholu

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2021, nr 4 (1278)
Powrót klas edukacji wczesnoszkolnej do nauki stacjonarnej w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie i Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Uczniowie powrócili w szkolne mury

W związku z powrotem klas
edukacji wczesnoszkolnej do nauki
stacjonarnej w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
zreorganizowano przydział sal lekcyjnych, tak, aby na jednym korytarzu uczyła się tylko jedna klasa. Sale
edukacji wczesnoszkolnej utworzono
również w budynku nr 2, który do
tej pory służył najstarszym uczniom.
Dzieci w klasach mają wyznaczone
stałe ławki. W każdej sali lekcyjnej
znajduje się pojemnik na rzeczy, które należy po zajęciach poddać dezynfekcji. Reorganizacji uległo również
wydawanie obiadów oraz zasady korzystania z biblioteki, wprowadzono
też dodatkowe grupy świetlicowe.
Dla każdej klasy przydzielono drogę wejścia i wyjścia ze szkoły. Sale
lekcyjne po zakończeniu zajęć są systematycznie dezynfekowane, ozonowane i wietrzone. - Mamy nadzieję,
że dzięki wprowadzeniu powyższych
zasad powrót 151 uczniów klas I-III

Polska Spółka Gazownictwa Sp.
z o.o. wyraziła zainteresowanie doprowadzeniem sieci dystrybucyjnych
gazu oraz przyłączeniem odbiorców
w gminie Łęka Opatowska.
W celu podjęcia decyzji o gazyfikacji niezbędnym jest wykonanie analizy zapotrzebowania na gaz
ziemny jako nośnika energii. Ponownie należy zdeklarować się, tj. wyrazić chęć podłączenia do instalacji
gazowej, składając załączoną ankietę.
Wójt gminy Łęka Opatowska zaprasza wszystkich mieszkańców i in-

Dzieci z klas I-III chętnie
wróciły do szkoły

Z promilami za kółkiem

8 stycznia br., o godzinie 18.00,
policjanci Posterunku Policji w Łęce
Opatowskiej zatrzymali 25-letniego
obywatela Ukrainy, który, kierując
samochodem marki Volkswagen, na
drodze krajowej nr 11 doprowadził
do zdarzenia drogowego. Mężczyzna,
jadąc w kierunku Kępna, na łuku
drogi krajowej nr 11 uderzył w bok
prawidłowo jadącego na przeciwnym
pasie samochodu osobowego, którym kierowała 61-letnia mieszkanka
gminy Łęka Opatowska. Następnie,
nie zatrzymując się, oddalił się z

miejsca zdarzenia. - Mężczyzna kilka
kilometrów dalej został ujęty przez
widzących całą sytuację obywateli.
Policjanci przeprowadzili badanie
alkomatem, które wskazało ponad 2
promile alkoholu w wydychanym powietrzu – relacjonuje oficer prasowy
KPP Kępno sierż. Rafał Stramowski.
25-letni sprawca zdarzenia został
zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i teraz
przed sądem odpowie za popełnione
przestępstwo.
Oprac. KR

Kościół na Pólku pod Bralinem zaprezentowany w TVP 3
w programie „Szlakiem drewnianych kościołów”
będzie bezpieczny – powiedziała dyrektor szkoły Beata Czaczkowska.
W dużym reżimie sanitarnym
funkcjonuje również Zespół Szkół
w Nowej Wsi Książęcej. Jak powiedziała dyrektor Elżbieta Kuropka:
- Staramy się zrobić wszystko, aby do
minimum ograniczyć kontakt dzieci
i nauczycieli między sobą. Uczniowie nie spotykają się ze sobą na

przerwach, każda klasa ma przerwę
o innej godzinie, klasy są na różnych piętrach, obiad wydawany jest
w różnych pomieszczeniach. Mimo
to sami uczniowie bardzo się cieszą z
możliwości powrotu do szkoły.
Frekwencja po pierwszym tygodniu nauki w obu szkołach gminy
Bralin wynosi prawie 100%.
Oprac. KR

Kościół na Pólku w
Żłobek z dofinansowaniem mediach ogólnopolskich

Żłobek Samorządowy „Wiosenka” w Bralinie otrzymał dofinansowanie

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił rozstrzygnięcie ofert

złożonych na realizację zadań z resortowego programu rozwoju insty-

Żłobek Samorządowy
„Wiosenka” w Bralinie

tucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH +”(edycja 2021)
w zakresie funkcjonowania miejsc. O
dofinansowywanie w formie dotacji
celowej ubiegała się również Gmina
Bralin. W roku 2021 dofinansowanie
do funkcjonowania miejsca opieki,
zgodnie z informacją wojewody wielkopolskiego, wynosi 80 zł miesięcznie
na 1 dziecko. Biorąc pod uwagę liczbę miejsc w bralińskiej „Wiosence”,
Gmina Bralin otrzyma środki zewnętrzne w wysokości 46.080,00 zł
na bieżące funkcjonowanie żłobka w
2021 r. 		
Oprac. KR

Kościół na Pólku pod Bralinem
zaprezentowany został w TVP 3 w
programie „Szlakiem drewnianych
kościołów”. Jest to cykl audycji, w
których przedstawiane są drewniane
świątynie z całego obszaru Wielkopolski. Sanktuarium na Pólku nie
mogło zostać niezauważone. Mimo
upływu lat Pólko cały czas zachowuje niepowtarzalny charakter
kościoła pielgrzymkowo-odpustowego. Jest prawdziwą perłą architektury drewnianej w Polsce, chlubą
Ziemi Bralińskiej, władz samorządowych, a przede wszystkim para-

fian i mieszkańców gminy Bralin.
Ukazany w audycji telewizyjnej
obraz kościoła został opatrzony komentarzem ks. kanonika Romana
Krzyżaniaka, proboszcza parafii pw.
św. Anny w Bralinie. O historii Pólka
opowiadali również wójt Piotr Hołoś
oraz Jacek Kuropka – regionalista,
nauczyciel języka polskiego w miejscowej szkole podstawowej.
Wszystkich chętnych, którzy nie
mieli okazji obejrzeć filmu, zapraszamy na stronę internetową: www.
bralin.pl, gdzie zostało zamieszczone
nagranie.
Oprac. KR
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię 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)

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Sprzedam: ziemniaki odpadowe, siano w
balach. Tel. 609 467 288.
(TK 6/01/21)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

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

Sprzedam wysłodki granulowane.
Tel. 605 743 178.
(TK 2/01/21)

US£UGI

różne

Pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070. (TK 3/01/21)

Do wynajęcia kawalerka - Kępno Zacisze.
Tel. 722 391 351.
(TK 7/01/21)

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

Przyjmę gruz lub ziemię. Tel. 792 770 054.
(TK 162/11/20)

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy.
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Przeznacza się do dzierżawy grunt o powierzchni 1,4029 ha, tj. klasoużytek
RV o powierzchni 1,3274 ha, PsIV o powierzchni 0,0755 ha, stanowiącego
część nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Poznańskiej w
miejscowości Krążkowy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów,
jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Krążkowy, jako działka nr 557/2
o powierzchni 2,1319 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie
Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00049251/1,
w drodze bezprzetargowej, na rzecz osoby fizycznej, z przeznaczeniem na
prowadzenie upraw rolnych.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9,
w okresie od 28 stycznia 2021 roku do 18 lutego 2021 roku.

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
W KĘPNIE
ogłasza konkurs na stanowisko

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

2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.
Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475)
lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno,
ul. Ratuszowa 1.
II Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
/- / Krzysztof Godek

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
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
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18,3 (73%)
20,8 (83%)
24,9 (99%)
35,4 (141%)
19,3 (77%)
22,3 (89%)
22,8 (91%)

33,0 (66%)
38,1 (76%)
38,5 (77%)
59,6 (119%)
33,5 (67%)
42,2 (84%)
41,0 (82%)

Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Dobra
Dobra
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
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01

51,9 (207%)
59,7 (238%)
57,2 (228%)
68,2 (272%)
34,9 (139%)
39,6 (158%)
40,1 (160%)

88,1 (176%)
92,0 (184%)
94,0 (188%)
109,5 (219%)
61,2 (122%)
66,6 (133%)
67,5 (135%)
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Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowanaj
Umiarkowana

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
(µg/m3)	POWIETRZA
		
(µg/m3)
		 – % NORMY	 – % NORMY
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01

26,3 (105%)
28,1 (112%)
25,3 (101%)
31,8 (127%)
29,1 (116%)
38,9 (155%)
32,8 (131%)

44,5 (89%)
49,0 (98%)
44,1 (88%)
53,5 (107%)
54,0 (108%)
66,2 (132%)
56,1 (112%)

Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana

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

Ogłoszenia

reklamy

PRACA DLA TAPICERÓW!

GMINA
BRALIN

Wójt Gminy Bralin
ogłasza

VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w miejscowości Nowa Wieś Książęca, gmina Bralin
I. ZAKRES PRZETARGU:
Nieruchomość I

Nieruchomość II

Nieruchomość III

Nieruchomość IV

299/3

299/4

299/8

299/9

Nr ewid.
Pow. (ha)

0,1099

0,1099

0,1126

0,1116

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

Położenie

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Cena wywoławcza netto

34.000,00 zł

34.000,00 zł

35.000,00 zł

35.000,00 zł

Wysokość wadium

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

Opis nieruchomości

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

Przeznaczenie

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

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3,
63-640 Bralin w następujących godzinach:
– godz. 10:00 nieruchomość I – dz. nr 299/3,
– godz. 10:30 nieruchomość II – dz. nr 299/4,
– godz. 11:00 nieruchomość III – dz. nr 299/8,
– godz. 11:30 nieruchomość IV – dz. nr 299/9,
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu
i regulaminie o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Nowa Wieś Książęca, Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin – pokój 15, nr telefonu
62 / 78 11 230 w godz. pn.–pt. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś

Firma meblowa przyjmie do pracy
tapicerów z doświadczeniem.
Dobre warunki zatrudnienia, umowa o pracę.
Praca jednozmianowa, wysokie stawki, proste modele.
Miejsce pracy: Raków k. Łęki Opatowskiej

Kontakt: 663 524 581

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

Firma Latmax
zatrudni osobę na stanowisko

ślusarz,
spawacz oraz
pomocnik
ślusarza
Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

UWAGA!

„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
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Jean-Christophe Grangé - „Purpurowe rzeki”
Straszliwa zbrodnia prowadzi dwóch niezależnych detektywów w skute lodem francuskie Alpy.
Niegościnny, pełen ostrych jak brzytwy skał krajobraz, stanie się dla nich miejscem, w którym
zmierzą się z granicami ludzkiego zła. W górskiej szczelinie zostają odnalezione potwornie
okaleczone zwłoki mężczyzny. Śledztwo ma poprowadzić wysłany z Paryża ex-komandos Pierre
Niémans. Tymczasem w mieście w południowo-zachodniej Francji młody policjant Karim Abdouf
próbuje dowiedzieć się, dlaczego ktoś zbezcześcił grób dziecka, przed laty zmarłego
w wypadku samochodowym. Kiedy wysoko na lodowcu zostaje odnalezione drugie
ciało, ścieżki dwóch funkcjonariuszy łączą się w poszukiwaniu zabójców oraz w
drodze do rozwikłania mrocznej tajemnicy sprzed lat...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Cube Kid - „Pamiętnik 8-bitowego wojownika. Spacer po Netherze”
Runt i Blurp tym razem wpakują się w niezłe tarapaty! Kiedy cała wioska zombie będzie
deptała im po piętach, niespodziewanie do ich drużyny dołączy pewna nietuzinkowa postać...
Za jej namową główni bohaterowie udadzą się w podróż do Netheru w poszukiwaniu jednego
z tamtejszych latających mobów – Płomyka. Zdobycie jego płomiennej różdżki ma umożliwić
bohaterom wytworzenie Oka Endera, a co za tym idzie aktywowanie portalu do samego
Enderu! Chaotyczna bijatyka kończy się desperacką ucieczką i tylko cudem bohaterskiej
ekipie udaje się osiągnąć cel wyprawy - ubić ogniste monstrum. Jednak to dopiero początek
przygód tej wyjątkowej trójki – a właściwie czwórki, bo towarzyszyć im
będzie wierny wilk!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Wioletta Sawicka - „Piękna miłość”
Baśka i Michał pasują do siebie jak dwie połówki jabłka, rozumieją się bez słów. Kochają się,
wspierają i planują dzieci, ale dopiero kiedyś tam, w przyszłości. Na razie żyją pełnią życia,
mają krąg sprawdzonych przyjaciół i pracę, która sprawia im satysfakcję. Basia skończyła
architekturę i wraz z koleżanką prowadzi dobrze prosperujące biuro nieruchomości. Michał,
informatyk po Wojskowej Akademii Technicznej, jest zawodowym żołnierzem. Baśka,
szalona i spontaniczna, może niezbyt piękna, ma w sobie to wszystko, co uwielbia jej mąż:
pogodę ducha, radość życia i optymizm. Wiecznie się odchudza, ale jak tu schudnąć, skoro
jej ukochany lubi i potrafi dobrze gotować. Michał marzy, że kiedyś razem poprowadzą
restaurację, lecz na razie ćwiczy swój talent na żonie i przyjaciołach. Wszyscy, którzy ich
znają, zgodnie twierdzą, że ci dwoje są idealną parą, po prostu zostali dla siebie stworzeni.
Pewnego dnia Michał oznajmia, że wyjeżdża na półroczną misję wojskową do Afganistanu.
Basia czuje dziwny lęk, jednak nie może zatrzymać męża. „Obiecaj mi, że wrócisz”, prosi,
a Michał jej to przyrzeka. Miesiąc po rozpoczęciu przez niego służby na misji przychodzi
wiadomość z dowództwa misji.

680 zł / tona

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 4
Prószyñski i S-ka
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 3 lutego 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. Cube Kid - „Pamiętnik 8-bitowego...”,
2. Jean-Christophe Grangé - „Purpurowe rzeki”,
3. Wioletta Sawicka - „Piękna miłość”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 nagrody otrzymuj¹:

Justyna Magaj (Lipka),
Monika Gich (Mianowice),
Irena Pawłowska (Stogniewice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Nie oceniaj ludzi tylko po pozorach i pieniądzach.
W tym tygodniu możesz mieć więcej pokus, więcej wydatków i związanych z tym potrzeb finansowych. Zastanów się jednak, czy dla zysków warto
poświęcać swoje dobre imię.

Byk 21 IV – 21 V
Poczujesz, że nie jesteś samotny. Otoczą Cię
przyjaźni ludzie, dla których Twój los okaże się
naprawdę ważny. Skorzystaj z ich dobrych rad i
podpowiedzi, ale również nie obawiaj się przyznać
do swoich błędów.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apteka „Św. Marcina” - 28.01.2021 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 29.01.2021 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 30.01.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 31.01.2021 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
Apteka „Centrum” - 1.02.2021 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 2.02.2021 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 3.02.2021 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.

W tym tygodniu pokażesz innym dobre cechy
swojego charakteru. Staniesz się wyrozumiały,
cierpliwy i uprzejmy. Osoby, które wymagają pomocy, znajdą w Tobie dobrego sojusznika. Karta
wróży też powodzenie i szczęście w miłości.

7.

Rak 23 VI – 22 VII

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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

Lew 23 VII – 22 VIII
Postaraj się docenić dobre rzeczy, jakie Cię otaczają i na jakie sam zapracowałeś. Nic Ci teraz
nie grozi i możesz być pewien, że sporne sprawy
wyjaśnią się na Twoją korzyść. Pamiętaj o rocznicach i wydarzeniach ważnych dla bliskiej Ci osoby.

Panna 23 VIII – 22 IX
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związku
będziesz mieć możliwość pogodzenia się z partnerem i wyjaśnienia sprawy, jaka Was poróżniła.

Waga 23 IX – 23 X
Nie zwlekaj ze sprawami, które musisz załatwić.
Możesz mieć więcej obowiązków i propozycji, które wybiją Cię ze zwykłego rytmu tygodnia. Bądź
punktualny i zdyscyplinowany, nie bagatelizuj początkowych trudności.

Skorpion 24 X – 21 XI
Będziesz miał możliwość wykazać się talentami
organizacyjnymi i umiejętnością zarządzania. Zdobędziesz autorytet, jeśli będziesz hojny i wspaniałomyślny. Postępuj zgodnie z prawem i regułami,
które Cię obowiązują, a osiągniesz sukces.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z
nich wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem porozmawia z Tobą i wskaże Ci
właściwą drogę.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Wpadniesz na doskonały pomysł lub bezstronnie
ocenisz swoją sytuację. Podejmiesz słuszną decyzję, a w przypadku konfliktu opowiesz się po
zwycięskiej stronie. Będziesz szybki, sprawiedliwy
i bardzo spostrzegawczy.

Wodnik 20 I – 18 II
W tym tygodniu poczujesz niezwykły przypływ
energii. Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz
załatwić i bez wahania rzucisz się w wir ważnych
wydarzeń. Będziesz dyskutować i przekonywać
innych do swoich planów.

Ryby 19 II – 20 III
Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. Zbyt
szumne obietnice mogą się dla Ciebie źle skończyć. Bądź uczciwy i skromny, a szczęście Cię
nie opuści. Karta przestrzega przed wydatkami na
rzeczy luksusowe, ale niepotrzebne.

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

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.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

(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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat:
- grunt o powierzchni 0,0065 ha pod lokalem użytkowym nr 1 o powierzchni użytkowej 64,1 m2, na
rzecz przedsiębiorcy Kwiaciarnia Zbigniew Karolewski, NIP: 6191197576, REGON: 003347030, z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – kwiaciarni;
- grunt o powierzchni 0,0015 ha pod lokalem użytkowym nr 2 o powierzchni użytkowej 8,00 m2, na
rzecz przedsiębiorcy Profesjonalne Usługi Dekarskie Daniel Sobczyk, NIP: 6191783498, REGON:
301189929, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej w zakresie „punktu
kolektury i wnoszenia opłat”;
stanowiących część zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie, przy ul. Kościuszki 2, oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Kępno, obręb Kępno jako działka nr 1967/2 o powierzchni 0,1025 ha, użytek: inne
tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00047242/1.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-6300 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz
przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 28 stycznia 2021 roku do 18 lutego 2021 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu
Informacji Publicznej Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy
w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
/- / Krzysztof Godek
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Ogłoszenia

reklamy

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

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
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