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7 lutego br. uroczyście otwarto kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie. 1 września 2021 r. w tej placówce odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, jednak
dopiero teraz, kiedy zakończył się drugi etap inwestycji, czyli budowa hali sportowej,
oficjalnie oddano obiekt do użytku. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie kosztował 47 milionów złotych, z czego 12 milionów złotych pochłonęła budowa hali sportowej. Inwestycja powstała wyłącznie ze środków budżetowych Gminy.
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Informacje

wiadomości
Zdarzenie drogowe z udziałem pieszego na przejściu dla
pieszych w miejscowości Nowa Wieś Książęca

Raport liczby łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie
Wielkopolski

Potrącenie na „pasach” Łóżka dla pacjentów z COVID-19

27 stycznia br., o godzinie 18.15,
w miejscowości Nowa Wieś Książęca doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem pieszego na przejściu dla
pieszych. Według ustaleń funkcjonariuszy, kierujący samochodem marki
Nissan, 31-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, nie ustąpił pierwszeństwa na przejściu dla
pieszych 69-letniemu mieszkańcowi

gminy Bralin i doprowadził do zderzenia z nim. Mieszkaniec gminy Bralin
z ogólnymi obrażeniami ciała został
przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala
w Kępnie. Uczestnicy zdarzenia byli
trzeźwi. Sprawcy zostało zatrzymane
prawo jazdy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Annie Dulian

Pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Męża
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Karolinie Hurylskiej

Pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

8 lutego br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego

wynosi 2322, w tym 1454 łóżka są
zajęte (spadek o 8 zajętych łóżek w
stosunku do dnia poprzedniego). W
odniesieniu do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego
liczba dostępnych łóżek przedstawia
się następująco: I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 141 łóżek, w tym
29 zajętych (wzrost o 5 w stosunku do
dnia poprzedniego), II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 2003 łóżka, w
tym 1317 zajętych (spadek o 16 w sto-

sunku do dnia poprzedniego), szpital
tymczasowy na Międzynarodowych
Targach Poznańskich – 178 łóżek, w
tym 108 zajętych (wzrost o 3 w stosunku do dnia poprzedniego). Ogółem wolnych pozostaje 868 łóżek.
Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 173, z czego 58 łóżek
jest zajętych (wzrost o 1 w stosunku
do dnia poprzedniego). Liczba łóżek
respiratorowych dla dzieci wynosi 6, z

czego zajęte jest 1. W odniesieniu do
poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych
łóżek respiratorowych przedstawia się
następująco: II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 163 łóżka, w tym 55
zajętych (bez zmian stosunku do dnia
poprzedniego), szpital tymczasowy
na MTP – 10 łóżek, w tym 3 zajęte
(wzrost o 1 w stosunku do dnia poprzedniego). Wolnych pozostaje 115
łóżek respiratorowych. Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 4 LUTEGO

– DO 9 LUTEGO

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

52.363.064

Szpital w Kępnie
w tym dzieci (5-11 lat)
Punkt Szczepień
Powszechnych (zawieszony)

Pierwsza lub jedna dawka

22.409.088

Druga dawka

19.225.302

W pełni zaszczepieni

21.910.805

13.173
278
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka
Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

213.022
10.515.652
18.121

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
testy
10 stycznia 2022 r.

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

10

0

0/0

46

23			

235

11 stycznia 2022 r.

8

0

0/0

98

5			

273

12 stycznia 2022 r.

15

4

0/4

86

8			

296

13 stycznia 2022 r.

14

2

0/2

95

23			

303

14 stycznia 2022 r.

10

0

0/0

89

21			

315

15 stycznia 2022 r.

17

0

0/0

96

23			

355

16 stycznia 2022 r.

6

0

0/0

71

1			

335

17 stycznia 2022 r.

2

0

0/0

52

32			

312

18 stycznia 2022 r.

17

0

0/0

95

8			

467

19 stycznia 2022 r.

22

0

0/0

106

9			

501

20 stycznia 2022 r.

19

1

0/1

125

8			

641

21 stycznia 2022 r.

30

0

0/0

130

16			

762

22 stycznia 2022 r.

40

1

1/0

179

17			

815

23 stycznia 2022 r.

26

0

0/0

108

12			

729

24 stycznia 2022 r.

28

0

0/0

93

15			

705

25 stycznia 2022 r.

36

0

0/0

174

8			

648

26 stycznia 2022 r.

53

2

1/1

177

5			

452

27 stycznia 2022 r.

47

0

0/0

129

15			

552

28 stycznia 2022 r.

48

0

0/0

152

22			

571

29 stycznia 2022 r.

50

0

0/0

129

23			

566

30 stycznia 2022 r.

37

0

0/0

125

36			

506

31 stycznia 2022 r.

28

0

0/0

96

42			

462

1 lutego 2022 r.

49

0

0/0

148

34			

480

2 lutego 2022 r.

61

1

0/1

161

28			

458

3 lutego 2022 r.

49

0

0/0

169

42			

598

4 lutego 2022 r.

56

1

1/0

178

59			

580

5 lutego 2022 r.

62

0

0/0

215

55			

712

6 lutego 2022 r.

49

0

0/0

131

53			

726

7 lutego 2022 r.

34

0

0/0

93

58			

858

8 lutego 2022 r.

56

1

0/1

128

39			

962
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wiadomości

Informacje
Powiat Kępiński został nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd” za realizację projektu pn. „Pijany życiem”

Przekazanie czekolad zgromadzonych podczas Akcji Poboru Krwi do Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w
Ostrowie Wielkopolskim

Nominacja dla Powiatu Kępińskiego Krwiodawcy oddali

Konkurs „Zdrowy Samorząd”
organizowany jest po raz piąty przez
PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn „Rynek Zdrowia”. Do redakcji
wpłynęło ponad 90 programów zdrowotnych, zgłoszonych przez gminy, po-

wiedzy na temat niebezpieczeństw, jakie
niosą ze sobą używki oraz pokazanie
kruchej granicy, której przekroczenie
oznacza nawet nieświadome wejście w
uzależnienie. Realizacja projektu miała
zachęcić młodzież i rodziców do sięga-

Zajęcia profilaktyczne z pierwszej
pomocy prowadzone przez KP PSP Kępno

wiaty i województwa. Spośród zgłoszeń
wybrano 30 nominowanych samorządów. Laureaci wyłonieni zostaną przez
Radę Konsultacyjną konkursu. Nagrody
– statuetki „Zdrowy Samorząd 2022” –
zostaną przyznane w kategoriach: Zdrowa Gmina/Miasto, Zdrowy Powiat i
Zdrowe Województwo. Wśród nominowanych znalazł się Powiat Kępiński za
realizację projektu pn. „Pijany życiem”.
Celem projektu pn. „Pijany życiem”
było dostarczenie uczestnikom rzetelnej

nia po pomoc, obserwowania i zwracania uwagi na problem, który realnie
istnieje, gdzie należy reagować na nawet
najmniejsze symptomy. Projekt miał
również na celu zwiększenie świadomości, dotyczącej szkód (negatywnych
następstw), wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym
używania substancji psychoaktywnych
(alkohol, narkotyki, nowe substancje
psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych,

np. leki uspokajające i nasenne) oraz
wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez
działania z zakresu promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej osób dorosłych,
dzieci i młodzieży. Projekt, poprzez
ukazanie negatywnych skutków zdarzeń spowodowanych pod wpływem
alkoholu i substancji psychoaktywnych,
miał na celu uświadomienie odbiorcom
skali negatywnych zjawisk związanych
z używkami oraz wskazania ogromu
kosztów zdrowotnych, ekonomicznych
i społecznych związanych z ich neutralizacją, jak również obrazowe działanie
profilaktyczne, mające zapobiegać używaniu alkoholu i środków psychoaktywnych. Projekt był współfinansowany
ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz Powiatu Kępińskiego w łącznej kwocie 45.503,40 zł.
W spotkaniach z terapeutą uzależnień
uczestniczyło 395 osób, z psychologiem
– 372, z ratownikiem medycznym – 349,
z funkcjonariuszem policji – 260 osób.
Program, który otrzyma najwięcej
głosów (klików), zostanie uhonorowany nagrodą specjalną od czytelników
portalu Rynek Zdrowia i PortalSamorzadowy.pl. Zachęcamy do głosowania
na Powiat Kępiński! Swój głos można oddać do 14 lutego br., do godziny
12.00, pod adresem: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2022,103/.
KR

swoje czekolady

3 lutego br. sołtys Olszowy, a
zarazem szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olszowie, Grzegorz Berski, wspólnie z prezesem Klubu HDK PCK
w Kępnie, Zbigniewem Radłowskim, złożyli na ręce dyrektora
Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim,
Radosława Kowalskiego, kosz pełen smakołyków w postaci czekolad.
To zasługa wszystkich krwiodawców, którzy odpowiedzieli na apel

podczas akcji poboru krwi w ramach
30. Finału WOŚP w Olszowie i po oddaniu krwi zostawili swój kaloryczny
poczęstunek, przekazując go na rzecz
placówki. - Bardzo się cieszę, że
mimo tak trudnego czasu i niesprzyjającej pogody można zawsze liczyć
na osoby, które chcą dzielić się nie
tylko życiodajnym płynem, ale również słodkościami, które mogliśmy
przekazać podopiecznym placówki.
Dziękuję wszystkim darczyńcom! –
mówi G. Berski.
KR

G. Berski (w środku) i Z. Radłowski
(po prawej) przekazali czekolady

materiał informacyjny

Tygodnik Kępiński 10 lutego 2022

3

Informacje

historia

W 190. rocznicę wybuchu epidemii cholery w Kępińskiem publikujemy opracowanie Kazimierza Cieplika, dotyczące zmian ludnościowych w Kępnie

Epidemia cholery w Kępnie: grudzień 1831 – luty 1832 – część II

Z ksiąg zgonów wyznawców
trzech religii zamieszkujących w
Kępnie, wynotowałem w okresie od
6 grudnia 1831 r. do 2 lutego 1832 r.
łącznie 122 osoby zmarłe na cholerę,
w tym: 61 wyznania mojżeszowego, 22 ewangelików i 39 katolików,
„Czarnymi dniami” podczas tej epidemii były: 18 grudnia, w którym
zmarło 11 żydów i 3 ewangelików
oraz 20 grudnia – umarło 8 Żydów i 6
katolików. W wielu rodzinach umarła 1 lub 2 osoby, zwykle w odstępie
2 – 3 dni, a 25 grudnia zmarło małżeństwo Gurskich: Adalbert (Wojciech) i Gertuda z d.Matysiak, oraz
ich 6-letni syn, Józef. Pogrzeby osób
zmarłych na cholerę miały miejsce
zwykle następnego dnia lub nawet w
tym samym dniu.

Ostatnimi ofiarami tej epidemii
byli:
- Marianna Wenckowna lat 26,
zmarła 16 stycznia 1832 r. – z ewangelickiej parafii
- Leon Ginter lat 8, zmarły 19
stycznia 1832 r. – z katolickiej parafii
- Juda Leib lat 40, muzykant,
zmarły 7 lutego 1832 r. – z gminy żydowskiej
Zapewne wśród obecnych mieszkańców Kępna znajdą się osoby, których krewni zmarli w tamtym czasie
na cholerę. Przypomnienie tej epidemii niech będzie okazją do uczczenia
ich pamięci.
Opracował Kazimierz Cieplik
Śląskie Towarzystwo
Genealogiczne

Ostatni wpis w księdze zgonów gminy żydowskiej z 1831 r. Pieczęć policji i podpisy urzędników
magistratu

Fragment księgi zgonów parafii ewangelickiej z grudnia 1831 r.

Fragment księgi zgonów parafii katolickiej z wpisami z 20 grudnia 1831 r.

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
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Indeks osób z ewangelickiej parafii, zamieszkałych w Kępnie,
zmarłych na cholerę w grudniu 1831 i w styczniu 1832 r.
DATA ŚMIERCI
09.12.1831
11.12.1831
14.12.1831
15.12.1831
15.12.1831
16.12.1831
17.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
19.12.1831
25.12.1831
26.12.1831
27.12.1831
28.12.1831
28.12.1831
29.12.1831
30.12.1831
02.01.1832
pierwszy tydzień
1832
07.01.1832
16.01.1832

IMIĘ I/LUB NAZWISKO

WIEK

32
Marcin Wolny
55
Friedrich Tabisch
Susanna Wrobel geb. Modlonka
70
Johann Skotnik
28
Galasin - brak innych danych
Justina
6 i 3/4
Rosina Grabicka geb. Woytenas
98
Johanna Gottlieba Kosel geb. Weirant 30 i 1/2
Johann
7
Ochmann – brak innych danych
Margaretha Spaet
Johann Gottlieb Rumpel
Maria Fuhrmann geb. Galewska
Paulina
Simon Konczak
Gottfried Peukert
Friedrich
Gottlieb Magoy
Maria Wolna
Caroline Klose

dziecko
40
67
37
10
46
35
12
63
67
20

Johanna Christiane Deutschmann
Marianna Wenckowna

45
26

ZAWÓD

MĄŻ/ŻONA/POCHODZENIE

robotnik dniówkowy
pocztylion i nocny stróż

mąż Susanny Wolny

czeladnik ślusarstwa

żona Jerzego Wrobla
syn + Marcina Skotnika
starsza córka młynarza Augusta
żona Paula Grabickiego
żona szewca Ernsta Kosel
syn + rzeźnika Johana Ekert, żonatego
z Johanną Wesołowska

szewc
szewc

żona Carla Spaet
wdowiec po + Beate Rumpel geb. Hofman
żona młynarza Karla Fuhrmanna
córka szewca Gottlieba Deutschmanna
mąż Marianny Konczak geb. Puszczowna
mąż Susanny Peukert geb. Galewska
starszy syn szewca Gottlieba Deutschmanna
mąż Rosiny Magoy geb. Weckert
wdowa
córka Dorothea Klose, wdowy po + żołnierzu
żona szewca Gottlieba Deutschmanna
córka Szymona Wencka

Indeks osób z katolickiej parafii, zamieszkałych w Kępnie,
zmarłych na cholerę w grudniu 1831 i w styczniu 1832 r.
DATA ŚMIERCI

IMIĘ I/LUB NAZWISKO

WIEK

MĄŻ/ŻONA/POCHODZENIE

17.12.1831
19.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
22.12.1831
23.12.1831
24.12.1831
24.12.1831
24.12.1831
25.12.1831
25.12.1831
25.12.1831
25.12.1831
25.12.1831
26.12.1831
26.12.1831
27.12.1831
27.12.1831
27.12.1831
28.12.1831
29.12.1831
29.12.1831
31.12.1831
02.01.1832
02.01.1832
02.01.1832
04.01.1832
05.01.1832
08.01.1832
09.01.1832
11.01.1832
11.01.1832
12.01.1832
14.01.1832
19.01.1832

Mathias Ratajski
Agata Pietrzak z d. Przybyła
Joanna Latusek z d. Kleinert
Mathias Stanisławski
Balbina
Florentyna
Marianna
Salomea Maulowa z d. Kowalska
Marianna Stanisławska z d. Gerlic
Elisabeth Pokrzywczanka
Franciscus
Zuzanna Dziurzyna z d. Jońska
Rudolphus
Stephanus Kędzia
Josephus
Adalbertus Gurski
Gertrudis Gurska z d. Matysiak
Aleksander
Jacobus Mysiak
Adamus
Barbara Pokrzywczanka
Matheus Ginter
Adalbertus
Ewa Mandras z d. Kalfa
Salomea Daśkiewicz
Josephus Szubert
Marianna Dawidzińska
Rosalia Misiaczka
Adalbertus Ceglarski
Rosalia Raczkowa
Marianna Fricina z d. Ginter
Joanna Pokrzywczanka
Josepha
Marianna Filipczakowa z d. Wieczorek
Rosalia
Augustinus
Theodorus
Marianna Zboroska
Leon

44
44
60
44
20
9
12
67
40
50
10
33
4
10
6
40
32
6
45
2
18
54
4
40
17
60
18
32
40
40

mąż Marianny Franaskowej
żona Bartłomieja Pietrzaka
żona Michała Latuska
mąż Marianny Gerlic
córka Adalberta Ceglarskiego i Marianny Lewandowskiej
córka Józefa Gałczyńskiego i Zuzanny Cierpka
córka Józefa Gałczyńskiego i Zuzanny Cierpka
żona Andreasa Maula
żona + Mathiasa
wdowa
syn Józefa Brzezińskiego i Rosalii Rayczykownej
żona Stanisława Dziura
syn Fryderyka Mochnika i Joanny Kępa
syn Jana Kędzi i Zuzanny Kruszczanki
syn Adalberti Gurski i Gertrudis Matysianki
mąż Gertrudis Matysianki
żona Adalberti Gurski
syn Ludwika Augustowskiego i Katarzyny Brzęczkowskiej
mąż Rozalii Matysianki
syn Jacoba Mysiaka i Rosalii Matysianki
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32
1
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23
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mąż Theresie Bulmaier
syn Pawła Szweida i Ewy Beblonki
żona Thomasa Mandras
córka Paula Daśkiewicza i Anny Śremskiej
wdowiec
żona Jakuba Misiaka
mąż Marianny Lewandoskiej
żona Franciszak Raka
żona Adalberta Fricia
córka Stanisława Tyła i Franciszki Suchańskiej
żona Sebastiana Filipczaka
córka Sebastiana Filipczaka i Marianny Wieczorkowny
syn Fryderyka Mochnika i Joanny Kępa
syn Feliksa Kozłowskiego i Magdaleny Filipwej
mąż Joannes Zboroski
syn Josepha Gintera i Karoliny Świtalskiej

Informacje

wiadomości

Dodatkowe 2 miliony złotych pozyskano na rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie

Dotacja na rozbudowę ZZO Olszowa

Spółka ZZO Olszowa Sp. z o.o.
pozyskała kolejną dotację w wysokości 2 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na
realizację inwestycji w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020.
Obecnie
wartość
projektu wynosi 61.349.602,18 zł brutto (49.693.177,77 zł netto). Wkład
Funduszy Europejskich to kwota
32.061.229,20 zł. Środki te pozwolą
uruchomić procedurę przetargową na
rozbudowę zakładu. - Przy udziale
pozyskanych środków spółka modernizuje m.in. sortownię, w tym: instalację nowych urządzeń – separatorów
oraz przenośników, zabudowę strefy
odbioru odpadów, budowę kompo-

stowni w systemie zamkniętym, jak
również rozbudowę i modernizację
PSZOK – wymienia burmistrz miasta
i gminy Kępno, Piotr Psikus. - Inwestowanie w infrastrukturę niezbędną
do prawidłowego przetwarzania odpadów jest nie tylko racjonalne, ale
wręcz konieczne z uwagi na zwięk-

szający się strumień odpadów oraz
zmieniające się przepisy prawne w
zakresie gospodarki odpadami. Ponadto realizacja planowanego zadania utwierdzi stabilną już pozycję zakładu na rynku, czyniąc go bardziej
nowoczesnym i konkurencyjnym –
podkreśla.
KR

Wartość projektu wynosi ponad 61 tysięcy
złotych brutto. Fot. sozosfera.pl

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie,
który wymaga pilnej pomocy. Mundurowi takie zgłoszenia traktują zawsze z najwyższym
priorytetem, dlatego natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego ruszyli w miejsce, gdzie mógł znajdować się poszkodowany

Policjanci uratowali życie
wykrwawiającemu się mężczyźnie

W niedzielę, 6 lutego br., o godzinie 4.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał
zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Pogotowia Ratunkowego, że
zgłaszający potrzebuje natychmiasto-

relacjonuje oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, sierż.
Rafał Stramowski. Funkcjonariusze,
którzy otrzymali zgłoszenie, wiedzieli, że muszą działać błyskawicznie. Po
kilkunastominutowej penetracji tere-

Policjanci udzielili mężczyźnie
pierwszej pomocy. Fot. KPP Kępno

wej pomocy. - Zgłaszający nie umiał
powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje. Dyżurny jednostki, zachowując spokój i opanowanie, w bardzo
profesjonalny sposób prowadził rozmowę ze słabnącym z każdą sekundą
mężczyzną, próbując ustalić jego lokalizację. W tym samym momencie
na miejsce, gdzie mógł się on znajdować, wysłano kilka patroli policji –

nu w okolicach miejscowości Rzetnia, policjanci Wydziału Prewencji
dostrzegli na skraju jednego z lasów
samochód pozostawiony na światłach
awaryjnych. W samochodzie zastali rannego mężczyznę, który stracił
bardzo dużą ilość krwi i tracił przytomność. Mundurowi natychmiast
przystąpili do udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej i do momen-

tu przyjazdu Zespołu Ratownictwa
Medycznego monitorowali funkcje
życiowe 23-latka. Następnie przekazano go w ręce medyków. Szybka
i zdecydowana reakcja kępińskich
policjantów pozwoliła na uniknięcie
tragedii i uratowanie kolejnego życia.
Nie są znane dokładne okoliczności,
w których mężczyzna został ranny.
Niewykluczone, że mogła to być próba samobójcza.
- Jeśli potrzebujemy pomocy, nie
wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile,
czasem myślimy, że nic gorszego nie
może nas spotkać i nie wiemy, jak
poradzić sobie z przytłaczającymi
nas problemami. Zawsze możemy
zwrócić się do specjalistów, którzy
pomogą nam przejść przez ciężki
okres w życiu. Najlepiej nawiązać
kontakt ze specjalistami, m.in. z
Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, którzy
dyżurują pod numerem telefonu 800
70 2222. Możemy też zajrzeć na stronę www.liniawsparcia.pl, na której
znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy
być sami z naszymi problemami. Są
osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo – dodaje
policjant.
Oprac. KR

Policjanci zatrzymali kierowców, którzy nie stosowali się do posiadanych zakazów prowadzenia pojazdów
wości Laski funkcjonariusze Poste-

Kierowali na zakazie

4 lutego br., kilka minut po godzinie 21.00, policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli w Mroczeniu pojazd marki Fiat,
którym kierował 33-letni mieszkaniec gminy Galewice. Podczas wy-

konywania czynności służbowych
okazało się, że mężczyzna posiada od
2019 r. dożywotni zakaz prowadzenia
pojazdów, wydany przez Sąd Rejonowy w Wieluniu.
Z kolei 5 lutego br., o godzinie
14.45, na ul. Kępińskiej w miejsco-

runku Policji w Laskach zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy,
który kierował samochodem marki
Volkswagen, posiadając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez Sąd Rejonowy w Kępnie.
Postępowania w tych sprawach prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Pytanie do...
Roberta Kieruzala
starosty kępińskiego

1. W Sycowie miałby powstać zakład do odzysku energii
z odpadów medycznych i weterynaryjnych (spalarnia).
Czy Powiat/Gmina wie o tej sprawie?
2. Jakie jest stanowisko Powiatu/Gminy w tej kwestii i
czy jest ono znane władzom Sycowa?
3. Czy obawiają się Państwo wpływu na środowisko
swoich gmin i powiatu?
4. Czy Powiat/Gmina bierze czynny udział w rozmowach,
które mogą wpłynąć na realizację tej inwestycji lub ją
zablokować?
1. W związku z sygnałami o planowanej budowie spalarni, ze strony Powiatu
Kępińskiego 10 stycznia br. zostało skierowane pismo do burmistrza miasta i gminy
Syców celem uzyskania bliższych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z informacją zwrotną, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do odzysku
energii z odpadów o wydajności 400 kg/h”
wydłużone zostało do 18 marca br.
2. Powiat Kępiński nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie z
uwagi na fakt, że nie jest stroną tego postępowania. Staramy się jednak na
bieżąco monitorować temat.
3. Powiat Kępiński stara się analizować wszelkie zgłaszane sygnały,
mogące mieć wpływ na stan środowiska naturalnego na obszarze powiatu
kępińskiego. Stąd 10 stycznia br. skierowane zostało do burmistrza miasta
i gminy Syców pismo dotyczące tej inwestycji.
4. Powiat Kępiński nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu.
Jednak jeśli stwierdzimy, iż inwestycja będzie miała negatywny wpływ na
środowisko naszego powiatu, nie pozostaniemy bierni.

Danuty Froń

wójta gminy Perzów
O ewentualnym powstaniu spalarni dowiedzieliśmy się od mieszkańców miasta i
gminy Syców. Po tych informacjach brałam
udział w spotkaniu zorganizowanym przez
wójta Kobylej Góry, w spotkaniu tym brał
również udział burmistrz Sycowa. 5 stycznia
br. odbyła się w Sycowie XLI sesja, której
tematem było „Przyjęcie stanowiska Rady
Miejskiej w Sycowie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu
do odzysku energii z odpadów na działce
nr 13/3 obręb Syców” – w tej sesji również brałam udział. 12 stycznia br.
wystosowałam pismo wyrażające negatywną opinię mieszkańców odnośnie
tej inwestycji. Pismo to zostało skierowane do burmistrza miasta i gminy
Syców oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska we Wrocławiu.
Należy tutaj zaznaczyć, że wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy zbierali
podpisy pod protestem, który był integralną częścią pisma, a zarazem obrazuje, jak wielu mieszkańców naszej gminy jest tej kontrowersyjnej inwestycji przeciwnych. Jako mieszkańcy sąsiadującej miejscowości obawiamy
się negatywnego wpływu na komfort życia mieszkańców oraz ich zdrowie.

Piotra Hołosia
wójta gminy Bralin

1. Żadna oficjalna informacja od władz
samorządowych miasta i gminy Syców, dotycząca wyżej wymienionego zadania, nie
była przesłana do Urzędu Gminy w Bralinie.
2 Gmina Bralin nie wyrażała w tej
sprawie żadnego stanowiska, ponieważ
posiadana wiedza w tym zakresie pochodzi
tylko z nieoficjalnych i niepotwierdzonych
źródeł.
3. Po otrzymaniu informacji oficjalnych, dotyczących szczegółów inwestycji,
jej zakresu oraz oddziaływania na środowisko w miejscu planowanej budowy, dokonamy oceny oddziaływania na środowisko w gminie Bralin i będziemy
informować opinię publiczną.
4. Nie uczestniczyliśmy w żadnych rozmowach, które dotyczą realizacji
inwestycji. Interesując się jednak przedmiotową sprawą, odbyłem rozmowę z burmistrzem, Dariuszem Maniakiem, który zapewnił mnie, iż Gmina
Syców odstępuje od realizacji inwestycji ze względu na przygotowywaną
negatywną decyzję o oddziaływaniu na środowisko.
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informacje
Fundacja WOŚP wzbogaci kępiński szpital o kolejny sprzęt medyczny

Fot. dron.edu.pl

Sprzęt dla ratowników
medycznych od WOŚP

Samochód i dron będą
mierzyć zanieczyszczenia
W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie pomiarów
chwilowego stężenia pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 w wybranych lokalizacjach na terenie miasta
i gminy Kępno. Pomiary przeprowadzone zostaną w sposób ciągły z
samochodu wyposażonego w aparaturę pomiarową na odcinku długości ponad 19 km oraz za pomocą
bezzałogowego pojazdu latającego
– dronu – w miejscowościach: Kępno
– w okolicach ul. Wojska Polskiego,
w centrum (ul. Sienkiewicza – Rynek – ul. Poznańska) oraz na Osiedlu

Na niespełna dwa tygodnie przed
30. Finałem, Fundacja WOŚP zrealizowała 59. Konkurs Ofert, który dedykowany był sprzętowi dla ratowników medycznych. W skład komisji

Mściwoja; Hanulin; Osiny; Olszowa;
Rzetnia.
Przypominamy, iż dopuszczalne
poziomy zanieczyszczeń ze względu na ochronę zdrowia ludzi wynoszą: dla pyłów PM 10 – 50 µg/m 3
(średnia z 24 godzin); dla pyłów PM
2,5 - 25 µg/m3 (średnia z roku kalendarzowego).
Informujemy także, że na terenie
województwa wielkopolskiego do
końca 2023 r. muszą zostać wymienione wszystkie kotły pozaklasowe,
a do 31 grudnia 2027 r. – kotły klasy
3 i 4.
Oprac. KR

1 lutego br. do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie trafił nowy nieoznakowany samochód marki Cupra

Nowy radiowóz
z wideorejestratorem

Nowa cupra leon o mocy
310 koni mechanicznych...

Konsultacje ekspertów podczas 59. Konkursu
Ofert. Fot. Łukasz Widziszowski

ekspertów weszli ratownicy medyczni, którzy konsultowali każdą z podejmowanych decyzji. Łącznie z pediatrycznymi torbami ratowniczymi,
których zakupu dokonano po modyfikacji oferty i w późniejszym terminie, Fundacja zakupiła 476 urządzeń
dla ratowników. - Postanowiliśmy
pierwszy raz w naszej 30-letniej historii cały Konkurs Ofert poświęcić

marki Cupra Leon o mocy 310 koni
mechanicznych, wyposażonym w
nowoczesny wideorejestrator. - Nowy
nieoznakowany pojazd w połączeniu z nowym taryfikatorem będzie
kolejnym nowoczesnym narzędziem
do walki z piratami drogowymi na
drogach naszego powiatu – podkreśla oficer prasowy KPP Kępno, sierż.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR

...wyposażona jest w nowoczesny
wideorejestrator. Fot. KPP Kępno
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17 stycznia br., podczas negocjacji, Fundacja WOŚP zakupiła: 143
aparaty USG typu FAST od firmy Philips i 131 aparatów do mechanicznej
kompresji klatki piersiowej od firmy
Stryker. Po zmodyfikowaniu oferty
na pediatryczne torby ratownicze,
Fundacja podjęła decyzję od zakupie
202 toreb od firmy Paramedica. Torby
pediatryczne, w skład których wcho-

dzi ponad 100 elementów, zostały
specjalnie opracowane, zgodnie z wytycznymi Fundacji WOŚP.
Sprzęt o wartości blisko
20.000.000 zł służyć będzie 212 załogom ambulasów typu S – czyli zespołom specjalistycznym, które działają
w 89 oddziałach terenowych.
Sprzęt – USG typu Fast, aparat do
mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz torba pediatryczna – trafi
również do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kępnie. - Od 29 lat Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy wspiera polskie
szpitale, w tym także naszą placówkę. Serduszka Fundacji widoczne są
u nas na oddziałach: pediatrycznym,
noworodkowym, położniczo-ginekologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, internistycznym, nefrologicznym oraz Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym. Również w tym roku
mogliśmy liczyć na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ratownictwo Medyczne zostanie
wzbogacone o sprzęt, który znacząco podniesie jakość świadczonych usług oraz standard naszego
szpitala, za co Fundacji WOŚP
ogromnie dziękujemy – mówi dyrektor kępińskiego szpitala, Beata
Andrzejewska.
KR

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Kępna zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o
kradzież z włamaniem do kościoła św. Marcina w Kępnie

Rabusie skradli kielich mszalny

W sobotę, 22 stycznia br., około godziny 14.30, dwóch mężczyzn
po wejściu do kościoła św. Marcina
w Kępnie oraz wyłamaniu zamków
w szafkach, znajdujących się w zakrystii, dokonali kradzieży kielicha,
służącego do obrządku liturgii mszy
świętej, oraz kilku kluczy do kościoła. Łączna suma strat w wyniku wła-

Dzięki uchwale Rady Powiatu w
2021 r. zostały przekazane środki w
kwocie 120 tysięcy złotych na współfinansowanie zakupu specjalistycznego radiowozu dedykowanego dla
grupy „Speed” Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie. Kolejne środki, w
wysokości 150 tysięcy złotych, zabezpieczyła Komenda Główna Policji. Współpraca zaowocowała nowym nieoznakowanym radiowozem

specjalnym zakupom sprzętu medycznego dla ratowników medycznych. Najważniejszy jest początek i
właśnie to czynimy – powiedział Jurek Owsiak, prezes Fundacji WOŚP.

mania wyniosła kilka tysięcy złotych.
23 stycznia br. funkcjonariusze
Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, przy
współpracy z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, ustalili i zatrzymali sprawców.
Jak się okazało, są to dwaj mieszkańcy powiatu namysłowskiego w

wieku 38 oraz 36 lat. Obaj usłyszeli
zarzuty kradzieży z włamaniem.
- Kielich został odzyskany i przekazany proboszczowi kępińskiej parafii. Za przestępstwo, którego dopuścili się mężczyźni, kodeks karny
przewiduje karę pozbawienia wolności do 10 lat – mówi sierż. sztab. Filip
Ślęk z KPP Kępno.
Oprac. KR

W drodze na akcję związaną ze zdarzeniem drogowym na 102. kilometrze trasy S8 w kierunku Wrocławia strażacy udzielili pomocy nieprzytomnej kobiecie

Jechali do akcji, ratowali kobietę

27 stycznia br., około godziny
12.40, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na 102. kilometrze trasy S8
w kierunku Wrocławia. Na miejsce
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Olszowa i OSP Kępno.
Podczas dojazdu na miejsce zdarzenia dowódca zastępu z JRG Kępno
stwierdził, że na chodniku przy ul.
Warszawskiej w Kępnie leży nieprzytomna kobieta. Zgłosił ten fakt
do SKKP i przystąpił do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanej. Do pomocy zadysponowano zastęp z OSP Kępno. - Po
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i
kontroli czynności życiowych u
poszkodowanej 75-letniej kobiety,
przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na ul. Warszaw-
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ską przybył również Zespół Ratownictwa Medycznego, który przejął
osobę poszkodowaną i kontynuował
działania ratownicze – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Zastępy, które dotarły na miejsce
zdarzenia na trasie S8, stwierdziły, że
w zdarzeniu brał udział jeden samochód osobowy. Po uderzeniu w bariery
znajdował się on na pasie zieleni, rozdzielającym trasy w obu kierunkach.
Osoba poszkodowana znajdowała się
na zewnątrz pojazdu i nie wymagała

Kierująca pojazdem nie odniosła
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

pomocy medycznej. Ruch na drodze
odbywał się normalnie. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie, po
przybyciu na miejsce pomocy drogowej, strażacy pomogli w załadowaniu pojazdu na lawetę. W czasie
prowadzonych działań dowódca prowadził nadzór nad przestrzeganiem
przepisów bezpieczeństwa i higieny
służby (BHS), stosowaniem środków
ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz
zasad sanitarno-higienicznych – dodaje strażak.
Oprac. KR

Region

gmina
kurier baranowa
luty 2022, nr 5 (1232)

Uroczyste otwarcie kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie

Kompleks uroczyście otwarty

7 lutego br. uroczyście otwarto kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie. 1 września 2021 r. w tej
placówce odbyła się Wojewódzka Inauguracji Roku Szkolnego, jednak dopiero teraz, kiedy zakończył się
drugi etap inwestycji, czyli budowa hali sportowej, oficjalnie oddano obiekt do użytku.
Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili włodarze blisko 20 gmin – starostowie, burmistrzowie i wójtowie z województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i opolskiego, a także radni Gminy Baranów,
dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, Rada Rodziców, rodziny powstańcze, przedstawiciele firm,
zaangażowanych w budowę kompleksu, oraz ikona polskiej piłki ręcznej – Artur Siódmiak – 133-krotny
reprezentant Polski, dwukrotny medalista mistrzostw świata i uczestnik olimpiady w Pekinie.
- To najważniejszy dzień w moim życiu zawodowym, bo o tę szkołę walczyłam od pierwszej kadencji.
Niemal 10 lat. 12 lat, jak tutaj jestem wójtem, jest walka o wszystko, o każdą inwestycję, ale tu była naprawdę
zacięta walka i trzeba było ogromnej determinacji, aby wybudować tę szkołę – przyznała wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. Przypomniała też cały proces powstawania inwestycji i poszczególne
jej etapy. Realizacja tego przedsięwzięcia trwała ponad sześć lat i przechodziła różne perturbacje, łącznie z
rejteradą z placu budowy pierwszego wykonawcy. - Obecnie ta szkoła może przyjąć 400 uczniów, nie tylko z
naszej gminy – dodała. Opowiedziała także o programach prowadzonych w szkołach na terenie gminy Baranów, jak brak zadań domowych.
- Marzenia o pięknej, nowoczesnej szkole stały się rzeczywistością. Nowa szkoła stała się dziś kompletna, realizacja inwestycji dobiegła końca. Gmina Baranów może poszczycić się nowym, pięknym obiektem
oświatowym, który powstał dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi i instytucji, którym
przyświecały słowa: „Szkoła to klucz do przyszłości, bez tego nie otworzymy żadnych drzwi”. Powstały obiekt
oświatowy pozwoli uczniom zdobywać wiedzę i umiejętności, szerzyć pasje i zainteresowania, rozwijać się
poprzez ruch, pozwoli na uprawianie wybranych dyscyplin sportowych i na uczestnictwo w zdrowej rywalizacji – podkreślił dyrektor szkoły, Sławomir Nowicki. Opowiedział też o historii baranowskiej szkoły. - Nowo
wybudowana szkoła jest z najnowocześniejszych obiektów oświatowych w Polsce i spełnia wszelkie standardy, stwarza optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Nowoczesna infrastruktura wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz komfort prowadzonych zajęć. (…) Wierzę, że ten wspaniały obiekt
będzie służyć społeczności lokalnej, stanie się ważnym centrum sportowym i kulturalnym naszego regionu,
przyczyni się do znacznego rozwoju miejscowości i gminy – dodał. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania tego budynku i których wiara i upór doprowadziły do spełnienia marzeń. Wspólnymi siłami
można osiągnąć wszystko – podsumował.
Do przecięcia symbolicznej wstęgi zaproszono: wójt – B. Lewandowską-Siwek, dyrektora szkoły
– S. Nowickiego, skarbnika Gminy – Marzenę Żłobińską, kierownika referatu inwestycji – Andrzeja Kiedosa, projektanta obiektów – Jacka Nestorowicza, przedstawicieli firm: „Projektobud”, „Interplastic” oraz
ucznia baranowskiej szkoły – Piotrusia Czaję.
Następnie wszyscy obecni na wydarzeniu mogli zwiedzić obiekt, podziwiając nowoczesne i funkcjonalne
rozwiązania, o których opowiedział dyrektor szkoły. Po spacerze na wszystkich czekał poczęstunek.
W części artystycznej znalazła się prawdziwa niespodzianka, czyli występ kabaretu „Hity niby Elity”, w
skład którego wchodzą m.in. włodarze gmin i powiatów, urzędnicy oraz dyrektorzy instytucji. W zabawny
sposób zaprezentowali oni temat pandemii.
Przy okazji otwarcia rozegrano pokazowy mecz piłki ręcznej z udziałem drużyn WKS Śląsk Wrocław
i Ostrovia Ostrów Wielkopolski. 35:33 wygrali ostrowianie, którzy są na najlepszej drodze, aby awansować
do superligi. Mecz z trybun oglądała wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska.
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie kosztował 47 milionów złotych, z czego 12 milionów złotych pochłonęła budowa hali sportowej, a inwestycja powstała wyłącznie ze środków budżetowych Gminy.
W planach jest również budowa przedszkola w sąsiedztwie kompleksu.
KR
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Sport

Piłka nożna

Piłka nożna >>> Realizacja rządowego programu „Polski Ład” przyniosła wiele rozwiązań w zakresie systemu prawno-podatkowego w Polsce. W
ramach tego pakietu przewidziano między innymi długo oczekiwane w środowisku sportu wprowadzenie ulgi sponsoringowej dla podatników wspierających działalność sportową

Nowe ulgi dla przedsiębiorców wspierających sport

Z początkiem 2022 r. przedsiębiorcy zyskali możliwość dodatkowego odliczenia kosztów związanych z działalnością sportową oraz kulturalną. W życie weszła tak zwana „Ulga dla sportu”. Powinna ona pomóc klubom, w naszym wypadku głównie piłkarskim, w pozyskiwaniu i nawiązywaniu współpracy z potencjalnymi sponsorami.
Ulga skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, płacących PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku liniowego, a także
do podatników CIT. Skorzystać z niej mogą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki.
Wprowadzone z początkiem 2022
r. nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcom skorzystać z dodatkowych
odliczeń od podatku w przypadku
sponsorowania sportu. Tak zwana
„Ulga dla sportu”, zwana też ulgą
sponsoringową, stanowi zachętę do
wspierania imprez niemasowych i
klubów sportowych, których działalność nie ma na celu osiąganie zy-

sków. Nowe przepisy obowiązują od
1 stycznia i dotyczą zarówno podatników prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą (rozliczających się poprzez PIT) jak również
podatników uzyskujących przychody
inne niż przychody z zysków kapitałowych (rozliczenie CIT). W obu
przypadkach podatnicy mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku

Co słychać u rywali
Polonii 1908 marcinków
kępno?
Za niespełna miesiąc czwartoligowcy rozpoczną drugą część
sezonu 2021/2022. Wiosna na zapleczu trzeciej ligi zapowiada się
pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie.
Postanowiliśmy więc sprawdzić, co obecnie dzieje się w obozach
rywali piłkarzy z Alei Marcinkowskiego.

KKS 1925 II Kalisz
Przypomnijmy, że rezerwy drugoligowego
KKS-u Kalisz są kolejną drużyną, która w trakcie
grudniowej przerwy w rozgrywkach zdecydowała
się na zmianę szkoleniowca. Pełniącego
dotychczas tę funkcję Grzegorza Kalka zastąpił
były trener pierwszej drużyny KKS-u, Piotr Morawski. Kaliszanie
pod wodzą nowego od 12 stycznia przygotowują się do rundy
wiosennej, w której czeka ich walka o utrzymanie. Wiadomo już, że
w najbliższej rundzie w szeregach czwartoligowych rezerw zabraknie
między innymi dotychczasowych bramkarzy – Szymona Czajora
i Łukasz Benedykcińskiego. Obaj otrzymali od władz KKS-u
pozwolenie na szukanie nowego pracodawcy. Pierwszy z nich
znalazł już nowy klub, bowiem kilka dni temu został wypożyczony
do trzecioligowej Cariny Gubin. Łukasz Benedykciński z kolei od
ponad tygodnia trenuje z trzecioligową Pogonią Nowe Skalmierzyce
i niewykluczone, że to właśnie w tym klubie zakotwiczy na najbliższe
pół roku. Kaliski klub przedłużył natomiast umowy z Wiktorem
Smolińskim i Wiktorem Walczakiem, którzy w poprzedniej rundzie
wspomagali drużynę rezerw. W pierwszym meczu kontrolnym, przed
startem rundy wiosennej, podopieczni Piotra Morawskiego przegrali
wysoko z Victorią Skarszew 1:9. W kaliskim zespole na boisku
występowali zawodnicy Akademii Piłkarskiej KKS Kalisz z roczników
2003-2006. W kolejnych meczach kontrolnych rezerwy KKS-u Kalisz
zagrają między innymi z rezerwami Warty Sieradz i Piastem Błaszki.

MKS Victoria Września
Piłkarze dziesiątego zespołu czwartoligowych
rozgrywek przygotowania do rundy wiosennej
rozpoczęli już 10 stycznia. Zespół z Wrześni
opuścili między innymi Piotr Gułajski, który
odszedł do Akademii Piłkarskiej Reissa Poznań,
Oliviera Strosina (koniec wypożyczenia z Huraganu Pobiedziska)
oraz Bartosza Świątka i Filipa Wędzikowskiego, którym
zakończyły się wypożyczenia z Warty Poznań. Póki co w ich miejsce
zdołano pozyskać pomocnika Jakuba Kwaśnego z SKP Słupca
oraz obrońcę Kamila Kwiatkowskiego z Wilków Wilczyn. Władze
klubu pracują nad kolejnymi transferami, które mają pomóc drużynie
w walce o miejsca w górnej części tabeli. Wiadomo już także, że
wiosną w Victorii nie zagra Mikołaj Jankowski. Najskuteczniejszy
gracz Victorii i jeden z czołowych strzelców czwartej ligi zwiąże się
najprawdopodobniej umową z Jarotą Jarocin. Drużyna z Wrześni
rozegrała, jak dotąd, dwa mecze kontrolne. W pierwszym z nich
piłkarze Victorii musieli uznać wyższość Pogoni Mogilno (1:4).
Dziewięć bramek padło z kolei w drugim zimowym sparingu, w
których wrzesińscy gracze pokonali Meblorza Swarzędz 5:4.
Victorię czekają jeszcze cztery mecze sparingowe. 13 lutego
Victoria Września zagra ze swoją imienniczką ze Skarszewa. Trzy
dni później (16 lutego) gracze z Wrześni zmierzą się z Polonusem
Kazimierz Biskupi. Na 19 lutego zaplanowano z kolei starcie z
Polonią Środa Wielkopolska, a w próbie generalnej przed startem
rozgrywek ligowych (25 lutego) Victoria zagra z Vitcovią Witkowo.
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dodatkowo kwotę stanowiącą 50%
kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową,
kulturalną (w rozumieniu ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), a także wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Za
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje
się finansowanie klubu sportowego
niedziałającego w celu osiągnięcia zysku - na cele takie jak realizacja programów szkolenia sportowego, zakup
sprzętu sportowego, pokrycie kosztów
organizowania zawodów sportowych
lub uczestnictwa w tych zawodach,
pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia
kadry szkoleniowej. Ponadto za koszty
uzyskania przychodów poniesionych
na działalność sportową uznaje się
również wszelkie stypendia sportowe,
przez które rozumieć się będzie finansowane przez podatnika jednostronne,
bezzwrotne świadczenie pieniężne,

które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego
lub kluby sportowe, za osiągnięcie
określonego wyniku sportowego lub
umożliwiające przygotowanie się
do imprezy sportowej oraz imprezy
sportowe niebędącej masową imprezą
sportową. Warto zaznaczyć, że wspierany klub musi mieć formę prawną,
która zakłada, że celem jego funkcjonowania nie jest osiąganie zysków.
Dotyczy to zdecydowanej większości
klubów zrzeszonych w Wielkopolskim
Związku Piłki Nożnej. W grupie tej
znajdują się zarówno podmioty, które
nie prowadzą działalności gospodarczej (stowarzyszenia zarejestrowane w
ewidencji starosty), jak również takie,
które ową działalność prowadzą, ale
nie jest ona głównym czy jednym z
głównych celów działania, a pozostaje jedynie środkiem umożliwiającym
prowadzenie głównej działalności.
W praktyce ulga oznacza, że sponsor
może w podatku dochodowych od-

liczyć 150% poniesionych kosztów.
Tym samym dla przykładu, dotując
klub kwotą 20 tysięcy złotych, zyskuje w podatku dochodowym 5700
złotych. Ulga sponsoringowa stwarza zatem nowe, korzystne warunki
dla przedsiębiorców, którzy wspierać
będą finansowo działalność sportową.
W praktyce powinno się to przełożyć
na wymierne korzyści dla klubów, ale
także dla samego przedsiębiorcy, w
postaci zysków wizerunkowych oraz
wspomnianej wyżej wymiernej korzyści podatkowej. Jako, że przepisy
dotyczące ulgi sponsoringowej weszły w życie 1 stycznia, dziś brakuje
jeszcze chociażby interpretacji skarbowych czy wyroków sądów administracyjnych w jej zakresie. Wiadomo,
że Wielopolski Związek Piłki Nożnej
na bieżąco monitoruje ten złożony temat i w najbliższym czasie będzie prezentował informacje na temat praktyki stosowania tej ulgi. Indywidualne
zapytania można również kierować
na adres mailowy związku prawnik@
wielkopolskizpn.pl.
BAS

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

Sparingi w regionie
rozkręcają się na dobre

Coraz mniej czasu pozostało do startu rundy wiosennej rozgrywek, w których biorą udział zespoły
z regionu. Trenerzy i piłkarze wykorzystują więc każdy moment, by zagrać towarzysko. Kolejne
mecze kontrolne mają za sobą piłkarze dwóch najwyżej sklasyfikowanych drużyn strefy kaliskiej.
Dwie porażki zanotował KKS Kalisz, który sprawdzał formę na tle pierwszoligowców. Ze zmiennym
szczęściem grał trzecioligowy Jarota Jarocin, który przygotowuje się do trzecioligowych zmagań.
Zwycięstwo i porażkę zanotowali w
dwóch ostatnich meczach kontrolnych
piłkarze z Jarocina. Najpierw, w środowym sparingu Jarota musiał uznać
wyższość Unii Swarzędz, przegrywając z liderem czwartej ligi 0:2. O losach
spotkania zadecydowała pierwsza połowa, w której przyjezdni dwa razy pokonali bramkarza jarocinian. Po zmianie
stron w zespole z Jarocina zaprezentowała się zupełnie inna jedenastka, co
z kolei przełożyło się na jakość gry, a
Jarota i Unia w drugich czterdziestu
pięciu minutach nie stworzyły żadnej
stuprocentowej okazji. Trzy dni później
trzecioligowiec z Jarocina miał zagrać
z Victorią Ostrzeszów, ale sytuacja
epidemiczna w zespole z Ostrzeszowa
sprawiła, że gracze Jaroty musieli udać
się do Koła na starcie z tamtejszą Olimpią. Podopieczni Piotra Garbarka bardzo spokojnie weszli w mecz z czwartoligowcem. Jarocinianie, od pierwszej
minuty, zdominowali rywala i już do
przerwy prowadzili różnicą czterech
goli. (5:1). W drugiej części spotkania
futbolówka tylko raz zatrzepotała w
siatce i ostatecznie mecz zakończył się
zwycięstwem jarocinian 6:1.
Także dwa mecze kontrolne rozegrali w ciągu minionego tygodnia piłkarze
drugoligowego KKS-u Kalisz. W obu
przypadkach rywalami kaliszan były
pierwszoligowy Górnik Polkowice oraz
Arka Gdynia. W środę, 2 lutego, podopieczni Bogdana Zająca doznali pierwszej porażki podczas tegorocznych przy-
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gotowań, przegrywając na wyjeździe
z Górnikiem Polkowice 0:1. Kilka dni
później, w Kleszczowie, piłkarze KKS-u
zagrali kontrolnie z Arką Gdynia. Pierwszoligowiec zwyciężył 2:0. Mimo, że już
w pierwszej połowie kaliszanie stracili
dwie bramki, to w pierwszej połowie mogliśmy zobaczyć więcej okazji w wykonaniu drugoligowca z Wału Matejki.
Kolejne mecze kontrolne mają za
sobą również piłkarze z Kępna, Mroczenia i Rychtala. Czwartoligowiec z
Alei Marcinkowskiego rozegrał dwa
sparingi i oba zakończyły się zwycięstwem drużyny Marcela Surowiaka.
1 lutego kępnianie grali kontrolnie z
czwartoligowcem z Wieruszowa. Polonia 1908 Marcinki zwyciężyła 4:1, po
tym jak dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się Filip Latusek, a po jednej
bramce dołożyli Dawid Rachel i Borys Wawrzyniak. Cztery dni później
do Kępna zawitał Start Namysłów i
nie była to zbyt przyjemna wizyta dla
przedstawiciela Opolskiej Klasy Okręgowej. Biało-niebiescy zwyciężyli tym
razem 6:2. Ponownie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Filip Latusek, a
pozostałe bramki padły łupem Borysa
Wawrzyniaka, Dawida Rachela, Patryka Słupianka i Kacpra Skupienia.
Ze zmiennym szczęściem grali natomiast piątoligowcy z naszego regionu.
Orzeł Mroczeń musiał uznać tym razem
wyższość Centry Ostrów Wielkopolski.
Test-mecz zakończył się porażką zespołu Marka Wojtasiaka 1:5, a jedyną

bramkę dla mroczenian zdobył Gracjan Słupianek. Zwycięstwo odniósł
natomiast GKS Rychtal. Drugi z naszych piątoligowców pokonał w Brzegu
czwartoligowego Skalnika Gracze 3:2.
Bramki dla zwycięskiej drużyny zdobyli
w tym meczu Krystian Uruski, Fabian
Gandecki i Miłosz Culic.
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów
Arka Gdynia – KKS Kalisz ........................– 2:0
Jarota Jarocin – Unia Swarzędz ...............– 0:2
Polonia Kępno – Start Namysłów .............– 6:2
Olimpia Koło – Jarota Jarocin ..................– 1:6
Górnik Polkowice – KKS Kalisz .................– 1:0
Centra Ostrów – Orzeł Mroczeń ................– 5:1
Polonia Kępno – Prosna Wieruszów .........– 4:1
KKS II Kalisz – Victoria Skarszew .............– 1:9
Stal Brzeg – Pogoń Nowe S. ....................– 0:3
LKS Gołuchów – Ostrovia Ostrów ..............– 2:1
Stal Pleszew – LZS Cielcza .......................– 4:1
KS Opatówek – Victoria Skarszew ............– 3:8
Pogoń Nowe S. – LKS Gołuchów ...............– 2:2
KP Słupia – Victoria Laski ........................– 3:2
Zawisza Łęka O. – LZS Kuniów ................– 1:2
Piast Kobylin – Centra Ostrów ..................– 5:3
GKS Rychtal – Skalnik Gracze ..................– 3:2
Pogoń II Nowe S. – Olimpia Brzeziny .......– 2:1
Piast Poniec – Biały Orzeł ........................– 0:2
Odolanovia – Piast Czekanów ..................– 0:3
CKS Zbiersk – RKS Radliczyce ..................– 1:2
Masovia Kraszewice – LZS Czajków ..........– 1:1
Grom Golina – CKS Zduny .......................– 2:1
Stal II Pleszew – KS Kamień ....................– 4:1
Ogniwo Łąkociny – Sparta Miejska Górka ...– 0:3
GKS Żerków – GKS Jaraczewo .................– 5:1

Sport

piłka nożna

PROTON klasa A grupa 9
SEZON 2021/2022

RUNDA wiosenna 2021
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Region

gmina
W gminie Bralin zmodernizowano oświetlenie uliczne

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2022, nr 6 (1330)
Podpisano umowy na przyznanie dotacji na działalność sportową w 2022 r. w gminie Bralin

Kluby sportowe z dofinansowaniem

Wymieniono
oświetlenie w Bralinie

4 lutego br. na terenie gminy
Bralin dokonano odbioru inwestycji
oświetleniowych polegających na
wymianie źródeł i dobudowaniu nowych punktów światła. Oświetlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. wraz z
Gminą Bralin zrealizowało następujące zadania inwestycyjne: Bralin
– ul. Leśna i ul. Wrocławska: wykonanie dokumentacji projektowej
i budowa kablowej linii oświetlenia
wraz z latarnią LED; Chojęcin – ul.
Diamentowa i ul. Bursztynowa: wymiana opraw plus dołożenie nowych
opraw; Nowa Wieś Książęca Parcele: podwieszenie linii oświetleniowej (około 180 m) + montaż 5 opraw

LED; Tabor Mały-Utrata: wymiana
opraw na nowoczesne ledowe przy
drodze w kierunku Weronikopola;
Najdki: wymiana opraw starych na
energooszczędne.
Zmodernizowano oświetlenie
uliczne w ilości 45 opraw oświetleniowych LED. Łączny koszt inwestycji to około 120.000,00 zł,
a wkład własny gminy do Spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.
z o. o. wyniósł 50.000,00 zł. Dodatkowo wykonano wymianę 10 opraw
LED w Taborze Małym i Chojęcinie
z Funduszu Sołeckiego w kwocie
około 23.000,00 zł.
Oprac. KR

Kontynuacja prac modernizacyjnych oświetlenia ulicznego

Modernizują
oświetlenie w gminie

1 lutego 2022 r. przeprowadzona
została wizja terenowa dotycząca planowanych w 2022 r. prac modernizacyjnych i inwestycyjnych oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Trzcinica.
W ustaleniach uczestniczył wójt gminy Trzcinica – Grzegorz Hadzik,
przedstawiciel Spółki Oświetlenie
Uliczne i Drogowe w Kaliszu – Mikołaj Kuncman oraz pracownik UG
Trzcinica – Łukasz Jokiel.
Przedsięwzięcia
realizowane
będą przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, a Gmina
Trzcinica wesprze to zadanie kwotą
64.000 zł.
W bieżącym roku zaplanowano
wymianę lub uzupełnienie lamp w
miejscowości Siemionka, w końcowej części ulicy Zacisze oraz Jana
Pawła II w Trzcinicy w rejonie skrzyżowania z ulicami Kościelną i Ks.
Białka, a także w Laskach na części

Gmina Trzcinica wesprze
zadanie kwotą 64.000 zł
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Osiedla Spółdzielczego (rejon byłej
gorzelni) oraz na ulicy Kościelnej (rejon kwiaciarni).
Oprócz powyższych prac przygotowana zostanie dokumentacja
projektowa i kosztorysowa na wybudowanie od podstaw linii oświetleniowych wraz z lampami na terenach
związanych z nową zabudową. Dotyczy to ciągu Granice – Trzcinica,
Osiedla Nowego w Laskach (nowe
zabudowania), nowej zabudowy w
Trzcinicy na ulicach: Pocztowa, Spokojna, Kolejowa i Kościelna, a także
część ulicy Granicznej w Laskach.
Natomiast w ramach zeszłorocznego
porozumienia i przekazanych przez
Gminę Trzcinica środków do końca marca zostaną wymienione lub
uzupełnione lampy w miejscowości
Dzierżążnik, Różyczka oraz na ulicy
Pocztowej w Trzcinicy.
Oprac. KR

1 lutego br. wójt gminy Piotr
Hołoś podpisał z przedstawicielami
dwóch klubów sportowych, działających na terenie gminy Bralin, umowy
na przyznanie dotacji na działalność
sportową w 2022 r.
We wrześniu 2021 r. LKS „Sokół” Bralin i UKS Sport Bralin złożyły wnioski o przyznanie dotacji
celowej na 2022 r. Po uchwaleniu
budżetu gminy, zatwierdzeniu wysokości środków przeznaczonych na
ten cel oraz uaktualnieniu przez kluby kosztorysów i harmonogramów
realizacji zadań można było przygotować stosowne umowy. - Przyznane
środki finansowe przeznaczone będą
na działalność w zakresie poprawy
warunków uprawiania sportu na
terenie gminy Bralin i zwiększenia
dostępności mieszkańców do działalności sportowej – mówi wójt P.
Hołoś. Gmina Bralin na dotacje ce-

lowe na sport w 2022 r. przeznaczyła kwotę 90.000,00 zł: LKS „Sokół”
Bralin otrzymał dofinansowanie w

kwocie 63.000,00 zł, natomiast UKS
Sport Bralin – w kwocie 27.000,00 zł.
Oprac. KR

Podczas podpisania umów...

...z przedstawicielami
klubów sportowych

W szkołach podstawowych na terenie gminy Bralin ruszył program Szkolnego Związku
Sportowego

SKS w bralińskich szkołach

Od 1 lutego br. w szkołach podstawowych gminy Bralin ruszył program Szkolnego Związku Sportowego, w ramach którego prowadzone
będą systematyczne zajęcia sportowe
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone będą w grupach 15-20-osobowych dwa razy w tygodniu. Program

dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister
Sportu i Turystyki, oraz współfinansowany przez Jednostki Samorządu
Terytorialnego.
W ramach realizacji programu
SKS w Szkole Podstawowej w Bra-

linie uczniowie będą mieli okazję
doskonalić swoje umiejętności sportowe podczas zajęć z piłki siatkowej,
unihokeja i piłki koszykowej. W Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej
będą odbywać się dodatkowe zajęcia
z gier sportowych oraz gry i zabawy
ogólnorozwojowe.
Oprac. KR

G£OS TRZCINICY
luty 2022, nr 6 (1223)
Gmina Trzcinica przystąpiła do Projektu Akademii Chóralnej pn. „Śpiewająca Polska”

Śpiewająca Polska i... Trzcinica

Gmina Trzcinica po raz kolejny
przystąpiła do Projektu Akademii
Chóralnej pn. „Śpiewająca Polska”.
W projekcie, który rozpoczął się 3
stycznia br. i będzie trwał do 30 listopada br., udział bierze Chór „Violino”
ze Szkoły Podstawowej w Laskach, z
którym pracuje Danuta Wieczorek.
Współpraca z Projektem Akademii
Chóralnej „Śpiewająca Polska” trwa
już od 2007 r.
Uczniowie, należący do chóru,
rozwijają swoje zdolności i pasje,
bardzo często występują publicznie,
uświetniając swoimi koncertami szereg uroczystości szkolnych, środowi-
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skowych, gminnych, parafialnych i
powiatowych.
Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym
ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. W ramach
projektu kontynuowane są działania
„Śpiewającej Polski”, wspierające
zespoły chóralne. Projekt ma na celu
rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację
muzyczną dzieci i młodzieży.
Powyższe zadania realizowane
są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszel-

kie inne działania, służące opiece
merytorycznej nad dyrygentami i
uczniami, w tym m.in. hospitacji
zajęć chóralnych, organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, przekazywania literatury repertuarowej i
metodycznej. Projekt kierowany jest
do chórów dzieci i młodzieży, działających w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowo-wychowawczych. Realizatorem projektu w
pełnym zakresie merytorycznym i
organizacyjnym jest, tak jak w roku
ubiegłym, Narodowe Forum Muzyki
we Wrocławiu.
Oprac. KR

Region

gmina
ECHO RYCHTALA
luty 2022, nr 6 (999)

GONIEC PERZOWSKI
luty 2022, nr 5 (1002)

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Rychtalu

Ferie bogate w atrakcje

Podczas ferii zimowych Gminny
Ośrodek Kultury w Rychtalu działał
na pełnych obrotach. Chętne dzie-

ci mogły skorzystać z oferty zajęć
artystycznych pod kierownictwem
dyrektor GOK, Natalii WabnicDzieci bawiły
się znakomicie!

-Maryniak. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wielu technikach
plastycznych – wykonywali kartki
oraz medale dla babć i dziadków malowane na drewnie, uczyli się wykonywać różne zwierzęta z plasteliny
oraz techniką origami, za pomocą
odcisków swoich dłoni tworzyli duże,
wielobarwne papugi i wiele innych
rzeczy. Jako pierwsi mogli również
obejrzeć wystawę prac powstałych
podczas warsztatów z Janem Kasendrą. Zorganizowana została także
wycieczka do kina dla wszystkich
dzieci z gminy Rychtal. Na zakończenie ferii dzieci mogły pomalować
sobie twarze, z czego tłumnie korzystały. Ferie w rychtalskim GOK zaliczamy do bardzo udanych!
GOK

Kolędowanie z zespołem muzycznym „Quartet z Gwiazdką” w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod
Bralinem

Kolędowanie w Słupi

W niedzielne popołudnie, 6 lutego br., w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem
kolędowano z zespołem muzycznym
„Quartet z Gwiazdką” w składzie:
Liliana Giernalczyk – wokal, Robert Matuszewski – saksofon, Bartek Pilarczyk – perkusja, Piotr Ro-

cja, która jest bardzo żywa i nieustannie nas zaskakuje. Podczas koncertu
można było usłyszeć najpiękniejsze
polskie kolędy w bardzo interesujących aranżacjach. Zespół muzyczny
zaprezentował wysoki poziom artystyczny, grając na różnych instrumentach, wzbudził uznanie zgro-

Podczas ferii w hali sportowej w Rychtalu odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe

Rychtalskie ferie na sportowo
Wspólne zdjęcie z artystami

gacki – kontrabas, Piotr Słociński
– akordeon. W wydarzeniu uczestniczyli: Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Robert Kieruzal – starosta
kępiński, Danuta Froń – wójt gminy
Perzów, Edyta Kieruzal – skarbnik gminy Perzów oraz parafianie i
mieszkańcy gminy Perzów.
Kolędowanie to wspaniała trady-

madzonych odbiorców. Widzowie,
którzy uczestniczyli w kolędowaniu,
nagrodzili artystów owacją na stojąco. Po zakończeniu koncertu proboszcz parafii Słupia pod Bralinem
ks. Marcin Nowicki podziękował
muzykom za wyjątkowy występ artystyczny oraz parafianom i gościom
za wspólne kolędowanie.
Oprac. KR

Wejście główne do Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie
zostało odświeżone
- W życiu każdego człowieka,
również tego młodego, dla jego prawidłowego rozwoju, konieczne są
zarówno praca, nauka, jak i wypoczynek. Niezachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy pracą a wypoczynkiem rzutuje często na nasze
samopoczucie i osiągane sukcesy,
także te szkolne. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, na czas
ferii dla dzieci i młodzieży z gminy
Rychtal przygotowane zostały zajęcia z różnych dziedzin sportu, rekreacji i zajęć artystycznych – podkreśla gminny koordynator sportu,
Piotr Nasiadek.
W hali sportowej w Rychtalu
odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe, treningi specjalistyczne z
zakresu koszykówki i siatkówki, a w
weekendy dzieci korzystały z dmu-

chanych zamków. Hitem tegorocznych ferii był jednak występ Pawła
Skóry – Mistrza Świata, Mistrza
Europy i Mistrza Polski we Freestyle
Football, autora książek: „Triki pił-

karskie. Trening, technika, mistrzostwo” oraz „Triki gwiazd footballu”,
wielokrotnego sędziego, doświadczonego zawodnika z dorobkiem setek
pokazów na całym świecie, uczestni-

Uczestnicy spotkania uczyli
się trików piłkarskich

Zmodernizowano
wejście

Z końcem 2021 r. zakończyła
się modernizacja wejścia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Perzowie. Remont polegał na przebudowie schodów wejściowych,
wymianie okładzin i poręczy. Wymienione zostały drzwi oraz zamontowano wideofon ułatwiający dostęp
osobom ze szczególnymi potrzebami. W efekcie podjętych działań

podniesiona została atrakcyjność i
funkcjonalność obiektu, który służy
spotkaniom z kulturą. Projekt został
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w
ramach Programu „Kulisy kultury”.
Całkowity koszt zadania wyniósł
127.652 zł, a dofinansowanie to kwota 37.000 zł.
Oprac. KR
Zmodernizowane wejście do
budynku GOK w Perzowie

W hali odbywały się
ciekawe zajęcia sportowe

ka „Mam Talent”. Barwne widowisko
okraszone było zajęciami piłkarskimi, podczas których Paweł doskonalił umiejętności techniczne młodych
zawodników.
- Każdy, kto tylko chciał, mógł
skorzystać z bogatej oferty zajęć organizowanej w ferie. Tym bardziej,
że wszyscy uczestnicy mieli do dyspozycji smakowite kanapki przygotowane przez kucharki ze szkolnej
stołówki – podsumowuje P. Nasiadek.
Oprac. KR
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Gmina

REGION
Ferie w Filiach Bibliotecznych w Łęce Opatowskiej i w Siemianicach

wieści znad pomianki
luty 2022, nr 6 (1046)
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie w czasie ferii
zimowych zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży w swojej siedzibie

Ferie w opatowskiej bibliotece

Kolorowe ferie

W trakcie ferii zimowych w Filii
Bibliotecznych w Łęce Opatowskiej
oraz w Siemianicach zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci.
27 stycznia br. w filiach odbyły
się zajęcia z robotyki. Dzieci, pod
okiem dwóch instruktorek z Wieruszowskiego Domu Kultury, wykonały z klocków LEGO pojazdy, które
później zaprogramowały i uruchomiły. Następnie uczestniczyły w zajęciach czytelniczych przygotowanych
przez bibliotekarki.

tami oraz piórkami. Jak na zabawę
karnawałową przystało, nie mogło
zabraknąć tańca, zabaw ruchowych
oraz gier i zagadek, które bardzo
zaangażowały dzieci i jednocześnie
uprzyjemniły im czas w bibliotece.
Natomiast, 26 stycznia br., w Filii Bibliotecznej w Siemianicach odbyły się zajęcia plastyczne połączone z głośnym czytaniem, w trakcie
którego dzieci, przy użyciu rolek i
kolorowego papieru, wykonały własnoręcznie figurki wybranych przez
Dzieci wykonały figurki wybranych
przez siebie zwierzątek...

Ponadto, 25 stycznia br., w placówce w Łęce Opatowskiej zorganizowane zostało karnawałowe spotkanie z książką, w czasie którego
uczestnicy mogli ciekawie i aktywnie
spędzić czas. Tego dnia uczestnicy
zjawili się w bibliotece poprzebierani
w bajkowe stroje. Odbyło się głośne
czytanie tekstu o przygodach Bolka i Lolka, pt. „Bal przebierańców”
autorstwa Joanny Olech. Kolejnym
elementem spotkania były zajęcia
plastyczne, polegające na dekorowaniu masek karnawałowych. Dzieci
wykonały piękne prace, bogato ozdobione cekinami, naklejkami, broka...oraz pojazdy z klocków LEGO, które
zostały zaprogramowane i uruchomione
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20 stycznia br. odbyły się zajęcia
z robotyki z LEGO dla dzieci w wieku 6-12 lat, podczas których uczestnicy warsztatów zgłębiali tajniki
robotyki i programowania. Warsz-

siebie zwierzątek. Największą popularnością cieszyły się koty i króliki.
Potem przyszedł czas na czytanie i
uczestnicy wspólnie zdecydowali,
że będą to przygody Reksia. Na zakończenie dzieci zainteresowały się
budowaniem z klocków oraz układaniem puzzli.
Zajęcia zorganizowane w czasie
ferii zimowych zostały dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, będących
w dyspozycji pełnomocnika wójta
gminy Łęka Opatowska. Oprac. KR

Lego zaproszono dzieci i młodzież
z klas 1-8. W tym dniu uczestnicy
warsztatów poznali historię powstania klocków LEGO, jego twórcę – cieślę Ole Kirika Christiansena – oraz

Maluchy otrzymały
pamiątkowe dyplomy

taty przeprowadziły instruktorki z
Wieruszowskiego Domu Kultury.
W ruch poszły wszystkie dostępne
klocki, laptopy oraz nieograniczona
wyobraźnia dzieci. Efektem ich pracy były m.in. dźwigi, pojazdy przypominające kosmiczne łaziki i inne
roboty. Właściwie zaprogramowanie
i zdalnie sterowane poruszały się,
rozpoznając i omijając przeszkody.
21 stycznia br. biblioteka zaprosiła dzieci z klas 0-4 na urodzinowe
przyjęcie Kubusia Puchatka. Aby
dotrzeć na przyjęcie, dzieci musiały
odnaleźć „medal przyjaciela Kubusia
Puchatka”, poruszając się „kubusiowymi śladami” po Stumilowym Lesie, gdzie po drodze czekały na nie
nie lada wyzwania. Gdy wszyscy dotarli na urodziny Kubusia, w prezencie wręczyli mu własnoręcznie wykonane laurki oraz ulubiony przysmak
misia – miód. Jak to na przyjęciach
bywa, był tort, wspólne śpiewanie,
zabawy ruchowe i konkursy.
24 stycznia br. w bibliotece obchodzono Światowy Dzień LEGO.
Do wspólnego budowania z klocków

genezę duńskiego wyrażenia „leg
godt”, czyli po prostu: baw się dobrze.
Podczas zajęć uczestnicy warsztatów
pracowali w parach, składając ciekawe konstrukcje i budowle według
własnego pomysłu. Dzięki bogatej

zaginionego chłopca i dziewczynki,
która za wszelką cenę pragnęła go odnaleźć. Podróże małej Gerdy można
było nie tylko obejrzeć, ale również
wziąć w nich czynny udział. Dzieci
pomogły dziewczynce pokonać wiele
trudności, by w końcu odnaleźć najlepszego przyjaciela i uratować go z
lodowego pałacu Królowej Śniegu.
25 stycznia br. do biblioteki zawitała młodzież, aby wziąć udział w
warsztatach pt. „Makramowe DIY”.
Uczestnicy podjęli się niesamowicie
pracochłonnego zadania, jakim są
makramy. Technika makramy polega na przeplataniu sznurka i łączenia go za pomocą węzłów. Dzięki
temu usprawniają się ręce, rozbudza
wyobraźnia konstrukcyjna, a także
kształtują odczucia estetyczne, koordynacja ruchów i logiczne myślenie.
Podczas zajęć młodzież poznała dwa
podstawowe sploty, dzięki czemu
mogła upleść piękne wisiorki ozdobione koralikami.
Podczas każdego spotkania z
dziećmi i młodzieżą w bibliotece odbywało się głośne czytanie i wyświetlany był film.

Podczas urodzinowego
przyjęcia Kubusia Puchatka

wyobraźni i kreatywności uczestników powstały wyjątkowe budowle.
Również w tym dniu, w godzinach popołudniowych, odbyło się
przedstawienie teatralne dla dzieci w
wieku 1-8 lat pt. „Królowa Śniegu”
w wykonaniu Teatru „Blaszany Bębenek”. Spektakl przedstawiał losy

Zajęcia w czasie ferii zimowych
zostały dofinansowane ze środków
pochodzących z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, będących w dyspozycji pełnomocnika wójta gminy Łęka
Opatowska.
Oprac. KR

W sobotę, w trzecim sparingu, „Zawisza” pierwszy raz przegrał. Na sztucznym boisku w
Kluczborku uległ 1:2 LZS Kuniów, 6. drużynie opolskiej okręgówki

Mecz niewykorzystanych szans

- Nie ma co ukrywać, w tę sobotę nie zagraliśmy dobrego meczu. I
choć stworzyliśmy dużo więcej dobrych sytuacji do strzelenia gola, to
dwie bramki wbił nam przeciwnik
– relacjonuje trener „Zawiszy” – Paweł Chałubiec. W pierwszej połowie
znakomitych sytuacji nie wykorzystali Jurasik, Nitkiewicz i Muzyka.
Natomiast rywal stratę „Zawiszy” w
środku boisku natychmiast zamienił
na gola za sprawą Oczowińskiego.
Szybka odpowiedź to gol strzelony
głową przez Muzykę. W końcówce
pierwszej połowy ponownie na prowadzenie wyszedł Kuniów. - Jestem
przekonany, że gol padł ze spalonego. Sędzia liniowy się spóźnił,
on też nie miał dobrego dnia. Moi
obrońcy się pogubili. To oczywiście
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żadne usprawiedliwienie. Powinniśmy być czujni w obronie i nie tracić
Jedyny gol dla „Zawiszy: padł po
dośrodkowaniu K. Glatza (z prawej)

takich głupich goli – ocenia trener
„Zawiszy”. W drugiej części meczu
„Zawisza” znów miał więcej sytuacji niż szczęścia. - Brakowało nam
skuteczności i zabrakło szczęścia.
Dwa słupki, poprzeczka i żadnego
gola – ubolewa uczestnik tego meczu
– Paweł Baraniak. Ten mecz niewątpliwie potwierdził, jak ważnym
piłkarzem jest dla „Zawiszy” Paweł
Gierak. Bez niego linia obrony staje
się dziurawa jak szwajcarski ser.
LZS Kuniów - „Zawisza” 2:1
(2:1). „Zawisza”: Chałubiec (65. Janczak), Malina (40. Baraniak), Kurkiewicz, Domino, D. Nawrot, Glatz,
Parchomienko, Muzyka, Gawlik
(35. Ziołański), Nitkiewicz, Jurasik.
Gol cdla „Zawiszy”: Muzyka (głową).
Dla Kuniowa: Oczowiński (2). ems

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji

WÓJT GMINY RYCHTAL

w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychtalu ul. Rynek nr 1
oraz wsi Rychtal, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Rychtalu bip.rychtal.pl został wywieszony na okres 21 dni od
dnia 3 lutego 2022 r. – wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Rychtal, oznaczonej jako działka nr 591 o pow. 0,20 ha
położonej w Rychtalu przy ul. Słonecznej 22.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Rychtal
Tel. 62 / 78 16 820.

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)

WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
Przyjmę pracownika lub osobę do
przyuczenia na stanowisku monter
instalacji grzewczych, sanitarnych
i pomp ciepła. Tel. 781 786 358.
(TK 6/01/22)
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.

Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

rolnicze

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

TEL. 723 882 777

Ma
na ter
su iał
kc
es

Usługi hydrauliczne. Tel. 505 602 594.
(TK 7/01/22)

Kardiolog

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

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

US£UGI

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

Sprzedam siano w balach.
Tel. 609 467 288.

(TK 8/02/22)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
sprzedam
Tanio sprzedam palety. Oferty SMS.
Tel. 507 177 984.
(TK 5/01/22)

Uwaga!

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

Telefon:
(62) 78 29 284.
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Adrian Bednarek - „Zapomniany”
Rok 2005. Patryk i Jędrek to dwóch osiemnastoletnich kumpli, którzy w wolne dni podróżują
po Polsce i podają się za poszukiwaczy talentów z branży rozrywkowej. Zagadują młode,
naiwne dziewczyny, a potem wykorzystują je w wynajętych pokojach hotelowych w zamian
za sesje zdjęciowe zwieńczone fikcyjnym kontraktem. Swoje eskapady nazywają Łowami.
Kilka miesięcy po ostatnich Łowach Patryk budzi się w ciemnym lochu. Nie wie, czemu
się tam znalazł ani kto jest za to odpowiedzialny. Mijają tygodnie, miesiące, lata. Tracąc
poczucie upływającego czasu, Patryk popada w obłęd. Porywacz, milczący i skryty pod
maską, dostarcza mu żywność i rzeczy zapewniające przetrwanie na granicy wegetacji. W
końcu przestaje do niego przychodzić i Patryk zostaje skazany na powolną
śmierć głodową. Gdy znajduje się na skraju wycieńczenia, w jego lochu
nieoczekiwanie pojawiają się ludzie…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Miriam Wattenberg - „Pamiętnik Mary Berg. Relacja o dorastaniu w warszawskim
getcie”
W dniu swoich piętnastych urodzin, gdy niemiecka armia dławi Warszawę w coraz mocniejszym
uścisku, Mary Berg przystępuje do spisywania pamiętnika. Jeszcze nie wie, że zanim zapełni
dwanaście małych notesów, przyjdzie jej wycierpieć cztery lata terroru i zanotować sugestywne
szczegóły niektórych z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Od oblężenia Warszawy
do ostatecznego, brutalnego stłumienia powstania w getcie – autorka dokumentuje ciężką
dolę uchodźców, życie nuworyszów, przymusowy werbunek do pracy, deportacje i heroizm
bojowników ruchu oporu, którzy powstali przeciwko niemieckiemu uciskowi. Mary, uratowana
wraz z rodziną dzięki alianckiej akcji wymiany więźniów, przemyciła z Warszawy pamiętnik
rozpoczęty cztery lata wcześniej. Tym samym ujawniła jeden z najbardziej niewiarygodnych
dokumentów z okresu II wojny światowej – jedyną w swoim rodzaju, osobistą opowieść o
zetknięciu się kochającej życie dziewczyny z niesłychanym ludzkim
cierpieniem.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Sarah Hogle - „Miłosny układ”
Naomi i Nicholas są parą idealną. Wkrótce ma się odbyć ich wystawne, eleganckie wesele.
Tymczasem... mają siebie serdecznie dość. Niestety, osoba, która wycofa się pierwsza, będzie
musiała także pokryć niebotyczne koszty niedoszłego wesela. Kiedy Naomi orientuje się,
że nie tylko ona udaje szczęście na myśl o wspólnej przyszłości, oboje rozpoczynają wojnę
podjazdową: uciekają się do sztuczek, złośliwych kawałów i różnych podstępów, byle tylko
dokuczyć drugiemu i zmusić go do zerwania. Wszystkie chwyty są dozwolone.
Okazuje się jednak, że gdy nie mają już nic do stracenia, nareszcie mogą być sobą.
Co więcej, tak doskonale bawią się, dręcząc się nawzajem, że cała sytuacja zaczyna
nabierać zupełnie innego charakteru...

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 6
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 16 lutego 2022 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”, „Słowne”, „Bosz Art”, „Muza”, „Jaguar”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Miriam Wattenberg - „Pamiętnik Mary Berg...”,
2. Adrian Bednarek - „Zapomniany”,
3. Sarah Hogle - „Miłosny układ”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 nagrody otrzymuj¹:
Zofia Małolepsza (Olszowa),
Natalia Wabnic-Maryniak (Rychtal),
Waleria Wabnic (Trzcinica).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu na wszystko będziesz reagował
bardzo emocjonalnie. Byle uwaga, byle krytyka
szybko wyprowadzi Cię z równowagi. Panuj nad
emocjami i unikaj w tym tygodniu ludzi, których
zwyczajnie nie lubisz.

Byk 21 IV – 21 V
Odnajdziesz rozwiązanie problemu, jaki Cię ostatnio niepokoił. Uznasz, że wiesz, co masz robić i
pozbędziesz się wewnętrznego niepokoju. W miłości dla samotnych kobiet karta oznacza początek ważnej relacji.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu Twoje sprawy nagle nabiorą
tempa. Będziesz energiczny i pomysłowy. Nie
będziesz zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz
sobie o swoich marzeniach i znajdziesz pomocników. Twój przykład pokaże innym, jak działać.

Rak 23 VI – 22 VII
Będziesz spokojniejszy niż zwykle. Wycofasz się
z ryzykownych decyzji, a w obliczu konfliktów będziesz starał się zachować neutralność. Czas nie
sprzyja rozpoczynaniu nowych spraw. Możesz coś
przeoczyć lub o czymś zapomnieć.

Lew 23 VII – 22 VIII
Przed Tobą udany tydzień. Kłopotów i trudnych
spraw będzie mniej, a okazji do zabawy i radości
o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda Ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których Ci zależy.

1. Apteka „Św. Marcina” - 10.02.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2. Apteka „Na Kopie” - 11.02.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
3. Apteka „Nowa” - 12.02.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
4. Apteka „PRIMA” - 13.02.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
5. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 14.02.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
6. Apteka „Św. Maksymiliana” - 15.02.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
7. Apteka „Burchacińscy” - 16.02.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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

ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Panna 23 VIII – 22 IX
W tym tygodniu masz szansę na miłość! Czekają Cię radość, uznanie i miła niespodzianka. Jeśli
jesteś samotny, to możesz spotkać kogoś, kto zawróci Ci w głowie. Jeśli jesteś w związku, czekają
Cię namiętne chwile.

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

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X
Ktoś zarzuci Ci, że wcale nie interesujesz się
jego sprawami. To może być przyjaciel lub inna
bliska Ci osoba, która próbuje nawiązać z Tobą
kontakt. Wysłuchaj jej i zastanów się, czy czasem
nie ma racji.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu możesz poczuć się zmęczony
wszystkimi sprawami, z jakimi przyszło Ci się
zmagać w ostatnim czasie. Dojdziesz do wniosku,
że czas pozbyć się części obowiązków, a nawet
zakończysz pewną niechcianą znajomość.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu zastanowisz się, jak lepiej zaplanować czas i obowiązki. Będziesz w dobrym
nastroju, łatwiej dogadasz się z ludźmi, którzy
dotychczas Ci nie sprzyjali. Podejmiesz ryzyko, a
nawet zdobędziesz dodatkowe pieniądze.

Wodnik 20 I – 18 II
Przestaniesz się oszukiwać i wreszcie zobaczysz
jasno, kto Ci sprzyja, a kto tylko udaje. Możesz z
tego powodu poczuć żal, a nawet złość, jednak
już wkrótce w Twoim sercu pojawi się także uczucie ulgi.

Ryby 19 II – 20 III
Spodziewaj się dobrych wiadomości od osoby,
którą znałeś w dzieciństwie. Powrócą stare, dobre
wspomnienia lub zapragniesz wybrać się w podróż do miejsc, które znasz z dzieciństwa. W miłości karta wróży wzajemne zrozumienie i radość.

Z teki Marka Kameckiego

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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