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„Plon niesiemy, plon...”
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BROKUŁ

Saint Eloi 450g
SZT.

21 sierpnia br. obyły się dożynki gminno-parafialne w Bralinie. Sygnałem rozpoczynających się uroczystości był barwny korowód dożynkowy. W Sanktuarium Maryjnym na
Pólku odprawiona została uroczysta msza święta dziękczynna. Podczas nabożeństwa
poświęcone zostały: chleb dożynkowy i dary z tegorocznych plonów. Obrzędy dożynkowe i wspólna biesiada zorganizowane zostały na stadionie sportowym w Bralinie.
Wieńce dożynkowe złożyły delegacje wszystkich 12 sołectw gminy Bralin. Następnie
starostowie tegorocznych dożynek przekazali chleb dożynkowy, którym podzielono się
ze wszystkimi uczestnikami Święta Plonów.
str. 7

20.522 Czytanie w plenerze
z Adą i Teosiem
szczepienia
w powiecie
W powiecie kępińskim od
1 sierpnia br. stwierdzono
cztery nowe zakażenia koronawirusem, nie odnotowano natomiast żadnego
zgonu
spowodowanego
COVID-19.
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Zagłosuj
na
strażaków
sytuacja
epidemiczna
co tydzień w „TK”

w powiecie kępińskim
str. 2
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Informacje

wiadomości
Trwa etap wojewódzki plebiscytu „Strażacy Roku”

W powiecie kępińskim od 1 sierpnia br. stwierdzono cztery nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie odnotowano natomiast żadnego zgonu spowodowanego COVID-19

Zagłosuj na strażaków 20.522 szczepienia w powiecie

Trwa wojewódzki etap plebiscytu „Strażacy Roku”, organizowanego
przez „Głos Wielkopolski” i dzienniki regionalne w całej Polsce oraz
objętego patronatem przez Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Już 31 sierpnia br.
dowiemy się, kto zwycięży i będzie
reprezentować województwo wielkopolskie w ogólnopolskim finale. W
tym roku zostaną przyznane tytuły
dla Strażaków Ochotników Roku,
Jednostek OSP Roku oraz Młodych
Strażaków Roku, czyli dzieci i młodzieży zaangażowanej w OSP, a także
dla Orkiestr OSP Roku. W przypadku kategorii Strażak Ochotnik Roku
i Jednostka OSP Roku głosowanie
SMS-owe na kandydatów, zgłaszonych przez mieszkańców, odbywało się najpierw w poszczególnych

miastach i powiatach. Zdobywcy
największej liczby głosów nie tylko
otrzymają tytuły i medale, lecz także,
zachowując zdobyte głosy, awansowali do wojewódzkiego finału akcji.
Plebiscyt jest prowadzony jednocześnie także w innych województwach,
a zwycięzcy z każdego z nich wezmą
udział w ogólnopolskim finale. W
przypadku kategorii Młody Strażak
Ochotnik Roku i Orkiestra OSP Roku
laureaci zostaną wybrani w skali całego województwa, a następnie kraju.
W etapie wojewódzkim we wszystkich kategoriach nagrodzeni zostaną
również zdobywcy drugich i trzecich
miejsc. Główne nagrody zostaną wręczone podczas wielkiej Gali „FLORIANÓW”, połączonej z obchodami
100-lecia działalności ZOSP RP. - W
tym roku okazja do nagrodzenia
strażaków jest wyjątkowa, ponieważ
Związek świętuje 100-lecie działalności pod wspólnym sztandarem. (...)
Tegoroczna edycja plebiscytu będzie
wyjątkowa także pod innymi względami. Po raz pierwszy nagrodzimy
indywidualnie nie tylko dorosłych
strażaków, ale także dzieci i młodzież
skupioną wokół OSP. Nowością jest
także kategoria plebiscytu, w której
zostaną nagrodzone orkiestry OSP
– mówi Katarzyna Niedzwiecka,
koordynator plebiscytu. Podsumowaniem kategorii Orkiestry OSP Roku
będzie wydanie wyjątkowej płyty
DVD, na której znajdą się prezenta-

cje orkiestr, które zdobędą najwięcej
głosów w każdym województwie.
Jednak w tej kategorii laureaci będą
wybierani nie tylko poprzez głosowanie – kapituła, kierując się jakością
występów oraz dorobkiem artystycznym orkiestr, spośród wszystkich zespołów zgłoszonych do plebiscytu w
skali całego kraju, wyłoni 15 orkiestr,
które także zostaną zaprezentowane
na płycie DVD i zdobędą nagrody finansowe. Wyjątkowa, okolicznościowa płyta DVD, stanowiąca podsumowanie plebiscytu, będzie oficjalnym
wydawnictwem w ramach obchodów
100-lecia ZOSP RP.
- Plebiscyt na pewno spełnia dużą
rolę pozytywną – stwierdza prezes
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. - Z jednej strony jest to
informacja dla szerokiej publiczności
o działaniach strażaków, a z drugiej
strony mobilizuje
wielu aktywnych
ludzi do tego, żeby,
uczestnicząc
w
takim projekcie,
podzielić się swoim dorobkiem i doświadczeniami, tym samym stanowić
pozytywny przykład. Jest to plebiscyt, więc na jego wynik składają się
dwa wymiary: z jednej strony konkretne osiągnięcia człowieka czy jednostki, a z drugiej strony znajomość,
popularność i głosowanie szerokiej
publiczności konkretnie na danego
człowieka czy jednostkę. Tak więc zarówno talenty ratownicze, jak i talenty reklamowe, tutaj się łączą. Trzeba
więc brać lekką poprawkę na to, że
nie są to wyłącznie strażacy najlepsi
we wszystkich kategoriach. Liczy się
tu właśnie ta popularność – dodaje.
Głosowanie w pierwszym – powiatowym – etapie plebiscytu trwało
do 20 sierpnia br. Rywalizacja rozgrywała się również w powiecie kępińskim. W kategorii Strażak Ochotnik Roku do etapu wojewódzkiego z
naszego regionu awansował Damian
Idzikowski z OSP Laski, a w kategorii Jednostka OSP Roku – OSP Domanin. Laureaci z każdego powiatu
wywalczyli tytuły w skali powiatu
oraz dyplomy i medale, które zostaną wręczone podczas wojewódzkiego
podsumowania plebiscytu.
Głosowanie na szczeblu wojewódzkim potrwa do 31 sierpnia br.
Z kolei ogólnopolski finał plebiscytu
rozpocznie się 1 września i potrwa do
7 września br.
Zachęcamy do oddawania głosów
na kandydatów z naszego powiatu!
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Do 23 sierpnia br. w Polsce wykonano 35.824.579 szczepień przeciw
COVID-19. Pierwszą dawkę podano
19.046.468 pacjentom, a 16.778.111
osób zaszczepiono drugą. W pełni
zaszczepionych jest 18.459.139 osób.
Oznacza to, że odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej raz wynosi 49,66%. Odsetek zaszczepionych
dwiema dawkami to 43,75% całego
społeczeństwa.
Liczba niepożądanych odczynów
poszczepiennych (NOP) – czyli zaburzeń stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu
szczepionki, w tym również gorączki
czy zaczerwienienia w miejscu wkłucia – to 14.458 przypadków od początku programu szczepień w Polsce.
Oznacza to, że NOP dotknął około
0,04% wszystkich zaszczepionych.
Do 23 sierpnia br. do Polski dostarczono 51.783.530 dawek szczepionek,
a do punktów szczepień rozdysponowano ich łącznie 37.834.090. 352.729
dawek zostało zutylizowanych.
Szczepienia odbywają się również
w kępińskim szpitalu. - W Punkcie
Szczepień Populacyjnych szpitala w
Kępnie do 22 sierpnia br. wykonano 6.876 szczepień – mówi dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie, Beata
Andrzejewska. Od 26 kwietnia br.

zaszczepić się można także w Punkcie Szczepień Powszechnych, który
znajduje się w sali sportowej przy ul.
Dąbrowskiego 4 w Kępnie (sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1). - W punkcie tym od 26
kwietnia do 22 sierpnia br. wykonano
13.425 szczepień – dodaje dyrektor.
W powiecie kępińskim, podczas
wydarzeń kulturalnych, funkcjonowały Plenerowe Punkty Szczepień.
Zaszczepiono w nich łącznie 221 osób.
Szczepienia w gminach
powiatu kępińskiego
A jak prezentują się statystyki
szczepień w poszczególnych gminach
powiatu kępińskiego?
Według danych z 23 sierpnia br.
w gminie Baranów minimum jedną
dawką zaszczepiono 4.151 osób, czyli 51,7% wszystkich mieszkańców
(8.020). Liczba mieszkańców w pełni
zaszczepionych wynosi 3.979, czyli
49,6%. Daje to gminie 360. miejsce w
rankingu ogólnopolskim.
W gminie Bralin minimum jedną dawkę szczepienia przyjęły 2.894
osoby, czyli 47,5% wszystkich mieszkańców (6.084). Liczba osób w pełni
zaszczepionych wynosi 2.775, czyli
45,6%. Daje to gminie 772. miejsce w
rankingu ogólnopolskim.
W gminie Kępno minimum jedną
dawką zaszczepiło się 12.825 osób,

czyli 52,6% wszystkich mieszkańców (24.375). Liczba mieszkańców w
pełni zaszczepionych wynosi 12.350,
czyli 50,6%. Daje to gminie 267.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Łęka Opatowska minimum jedną dawką zaszczepiono
2.381 osób, czyli 44,6% wszystkich
mieszkańców (5.329). Liczba osób w
pełni zaszczepionych wynosi 2.307,
czyli 43,2%. Daje to gminie 1141.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Perzów minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 1.557
osób, czyli 41,3% wszystkich mieszkańców (3.765). Liczba mieszkańców
w pełni zaszczepionych wynosi 1.497,
czyli 39,7%. Daje to gminie 1642.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Rychtal minimum
jedną dawką zaszczepiło się 1.669
osób, czyli 44,0% wszystkich mieszkańców (3.791). Liczba osób w pełni
zaszczepionych wynosi 1.594, czyli
42,0%. Daje to gminie 1335. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.
Z kolei w gminie Trzcinica minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 2.396 osób, czyli 48,5% wszystkich mieszkańców (4.934). Liczba
mieszkańców w pełni zaszczepionych wynosi 2.313, czyli 46,8%. Daje
to gminie 627. miejsce w rankingu
ogólnopolskim.
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sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
testy

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

39

0			

263

2 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

31

0			

252

3 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

44

0			

270

4 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

45

0			

260

5 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

49

0			

230

6 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

40

0			

239

7 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

53

0			

222

8 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

39

0			

216

9 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

20

0			

213

10 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

36

0			

221

11 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

52

0			

212

12 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

45

0			

221

13 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

35

0			

195

14 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

53

1			

193

15 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

51

0			

182

16 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

18

1			

172

17 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

63

0			

184

18 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

53

0			

170

19 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

19

0			

158

20 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

46

1			

153

21 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

50

0			

150

22 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

32

0			

155

23 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

17

0			

154

24 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

49

0			

156
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ogłoszenie

Mariusz Frąszczak, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą
„Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo-Usługowe FRĄSZCZAK
oświadcza, że bezprawnie korzystał
w swojej działalności z narożnika
z linii „Korfu”, zarejestrowanego
jako wzór wspólnotowy RCD
001420251-0005 na rzecz Henryka
Kaczorowskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą
Henryk Kaczorowski FABRYKA
MEBLI PIASKI, działając tym
samym na szkodę Henryka
Kaczorowskiego oraz zobowiązuje się
do niepodejmowania w przyszłości
działań naruszających lub grożących
naruszeniem praw i interesów
Henryka Kaczorowskiego.
Tygodnik Kępiński 26 sierpnia 2021
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Informacje

historia

Publikujemy ostatnią cześć opracowania Piotra Pawlaka dotyczącego gorzelni działających w naszym powiecie i okolicy opublikowane w kwartalniku
„Na sieradzkich szlakach” nr 1/141/2021/XXXVI

Zachowane gorzelnie na ziemi kępińskiej – część II

Mikorzyn
Zespół
dworsko-folwarczny,
znajdujący się przy drodze do Torzeńca, obejmuje kilka budynków
gospodarczych. Jednym z nich jest
gorzelnia. Zbudowana została w
1901 r., w 1927 r. doprowadzono do
niej prąd elektryczny. Po upaństwowieniu gorzelnia działała w ramach
PGR Domanin. W 1946 r. posiadała

cje domu mieszkalnego dla kilku
rodzin. Według mieszkańców, po
1945 r., budynek nie uległ zewnętrznym przebudowaniom. Jednak na
podstawie źródeł ikonograficznych
wiadomo, że wcześniej cześć budynku była wyższa o jedną kondygnację.
Również ganek wyglądał inaczej. Nie
wiadomo, kiedy nastąpiła przebudowa oraz w jakiej pierwotnej formie

Była gorzelnia w Mikorzynie

wyposażenie pochodzące z lat 1901–
1940. Najstarsze pochodzące z 1901
r. – to np. maszyna parowa, maszyna
trzyrzędowa i pompa wodna. Jest to
budynek wzniesiony na planie prostokąta, do którego od strony wschodniej
przylegają zmodernizowane magazyny. Budynek wzniesiono z czerwonej
nieotynkowanej cegły, na fundamentach kamiennych. Gorzelnia jest podpiwniczona, dwupiętrowa, magazyny
są piętrowe i parterowe. Dach gorzelni dwuspadowy z facjatką od strony wschodniej, magazyny o dachu
pulpitowym. Elewacja całej gorzelni
ozdobiona jest poziomym fryzem z
żółtej cegły, oddzielającym drugą i
trzecią kondygnację zabytku. Ściany
szczytowe ozdobione są kształtkami
ceglanymi. Wszystkie okna i drzwi
gorzelni są sklepione łukiem odcinkowym lub pełnym. Okna i drzwi
parteru i piętra obramowane dokoła
żółtą cegłą, z niewielkim gzymsem
nad nimi. Na ścianie zachodniej jest
pseudoryzalit z dwoma wielkokwaterowymi oknami. Na tej ścianie są
również dwie pary drzwi drewnianych. Przy ścianie wschodniej – komin zbudowany z żółtej cegły u dołu
i czerwonej od góry, spięty metalowymi klamrami. Zachowuje on pion,
istnieją jednak drobne pęknięcia w
jego konstrukcji. Obecnie komin stoi
wewnątrz magazynu, który mógł być
kotłownią. Budynek jest opuszczony,
w dobrym stanie, wymaga zagospodarowania i zabezpieczenia.
Mroczeń
Wiadomo, że w Mroczeniu w majątku Wężyka gorzelnia istniała już
w roku 1885. W 1904 r. z inicjatywy
Idy von Kortzfleisch, Stowarzyszenie
Reifensteiner nabyło pałac w Mroczeniu, z przeznaczeniem na szkołę
gospodarczą dla dziewcząt, która – z
przerwą na lata I wojny światowej –
funkcjonowała do 1919 r. Budynki
dworskie, wśród nich budynek byłej
gorzelni, zostały zaadoptowane na
jej potrzeby. Po II wojnie światowej
do dnia dzisiejszego pełni on funk-
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powstał obiekt, i jakie były fazy jego
przebudowy. Obecnie jest to wieloczłonowy, podpiwniczony, głównie
dwupiętrowy budynek z poddaszem
użytkowym. Zbudowany z cegły,
na rzucie zbliżonym do dwóch prostokątów stykających się ze sobą w
połowie dłuższych boków z dobudowaniami. Budynek o rozczłonkowanej bryle z nieregularnym układem
wnętrz pomieszczeń, na wysokiej
kamiennej podmurówce. Ma dachy
dwuspadowe, a zachodni fragment
– jednospadowy. W 1975 r. przeprowadzono remont dachu. Elewacja
całego budynku jest zróżnicowana.
Dominującym elementem elewacji
ściany południowej jest ryzalit w formie pięciokąta. Na drugim krańcu tej
ściany istniał kiedyś balkon, pozostały po nim metalowe legary wystające
z budynku. Na wysokości stropu piętra tej ściany oraz ścian wschodniej
i wschodnio-północnej znajduje się
fryz ceglany z kształtek, niewystępujący na pozostałych częściach budynku. Można tylko przypuszczać,
czy jest to najstarsza część budynku.
Na elewacji ścian północnej i części
północno-wschodniej uwagę zwracają przede wszystkim płyciny wysokości dwóch kondygnacji, zwieńczone łukami pełnymi tworzące arkady.
Prostokątne okna umieszczone są
w płycinach, centralnie na dwóch
kondygnacjach. Ściana zachodnia
jest częściowo otynkowana. Część
otworów okiennych jest zwieńczona
łukiem odcinkowym, część – prostokątnym. W wielu miejscach otwory ściany dostosowano do nowych
plastikowych okien. Budynek jest w
dobrym stanie. użytkowany, o ciekawiej historii i wyglądzie, wart uwagi
i głębszego zbadania.
Przytocznica gmina Doruchów
Niewiele wiadomo o gorzelni w
Przytotnicy. W 1926 r. należała ona
do Skarbu Państwa, dzierżawiona
była przez Ferdynanda Cybulskiego.
Budynek gorzelni znacznie rozebrany, wykorzystywany na potrzeby

działalności gospodarczej. Dziś po
gorzelni pozostał budynek obecnie
parterowy, otynkowany o dachu
dwuspadowym, służący jako magazyn, z częściowo rozebranym kominem. Jeszcze przed 2009 r. istniał
inny budynek, zachowały się po nim
jedynie fundamenty.
Słupia pod Kępnem
Gorzelnia w Słupi powstała pod
koniec drugiej połowy XIX w., kiedy majątek Słupia należał do rodziny
Szembeków, przebudowana została
po 1900 r. W 1926 r. należała do spadkobierców po Teodorze Mańkowskim, dzierżawiona była przez Piotra
Potockiego. W 1946 r. kierownikiem
gorzelni był M. Olszewski. Mogła
ona w tym roku wyprodukować 120
000 litrów alkoholu. W tym czasie,
na potrzeby produkcji alkoholu, istniały następujące budynki: gorzelni,
kotłowni, wieży parnika, ekspedycji
spirytusu, sklepu na ziemniaki, komina i chlewo-oborniki. Zachował
się również spis wyposażenia gorzelni. Ówcześnie jednym z najstarszych elementów był kocioł parowy,
dwupłomieniowy z 1892 r., będący
wtedy już w złym stanie. W latach
1950–1960 częściowo przebudowana
i rozbudowana w części wschodniej.
Gorzelnia często się pojawiała na lokalnych pocztówkach, stajać się jednym z charakterystycznych budynków miejscowości.
Produkcję zakończono pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Obecnie budynek zlokalizowany przy ul.
Szerokiej 5 jest nieużytkowany, w
posiadaniu osoby prywatnej, która
korzysta z placu i innych zabudowań
gospodarczych. Jest to podpiwniczony budynek, na planie prostokąta z
przyległymi do korpusu głównego
prostokątnymi dobudowaniami, z
centralnie położnymi ryzalitami po
obu jego stronach ścian frontowych.
Bryła budynku gorzelni rozczłonkowana, złożona z wielu zestawionych
ze sobą brył różnych gabarytów, z
których każda nakryta jest własnym
dachem dwu- lub jednospadowym o
różnym układzie kalenic. Do ścian
szczytowych dobudowane parterowe
budynki. Gorzelnia została wybudowana z cegły, jest otynkowana, w
części tynk odpada.. Elewacja całego
budynku jest dekoracyjnie opracowana horyzontalnymi gzymsami, które
rozmieszczone są na wysokości poszczególnych kondygnacji i równoległe rozmieszczonymi wertykalnie
lizenami od strony północnej. Szczyt
północnego ryzalitu i ścian szczytowych są udekorowane gzymsem
schodkowym. Na północnej ścianie
frontowej z wejściem głównym dwa
większe okna wielokwaterowe, reszta
okien mniejsza rozmieszczona równoległe, w większości z powybijanymi szybami. Od ścian frontowych
podpiwniczenie wysunięte przed
front budynku, możliwe, że mogło
pełnić tez rolę rampy załadunkowej,
od strony południowej podpiwniczenie jest zadaszone. Budynek jest
pozbawiony większości wyposażenia, przed nim znajdują się kadzie
fermentacyjne i zbiorniki. Od strony
południowo-wschodniej
zachował
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się ceglany komin, jak w większości
opisywanych przykładów, odchylony
od pionu.
Torzeniec gmina Doruchów
Natychmiastowych prac budowlanych, w celu zabezpieczenia, wymaga powstała w 1905 r., gorzelnia
w Torzeńcu. Wraz z gorzelnią wybudowano wtedy węglarnię, kotłownię,
ziemniaczarnię, magazyn spirytusu
i komin. Przed II wojną światową
zespół gospodarczy wraz z dworem
należał do Jana Turno. W 1946 r. kierownikiem upaństwowionej gorzelni
był J. Boślak. W kampanii produkcyjnej na lata 1946–1947 zakładano
wyprodukowanie 30000 litrów spirytusu. W tym roku gorzelnia nadal posiadała wyposażenie przeważnie pochodzące z czasów jej wybudowania.
Po 1945 roku budynek rozbudowano.
Jeszcze kilkanaście lat temu budynek posiadał część wyposażenia.
Obecnie pozostały tu głownie kadź
zacierna i kadzie fermentacyjne oraz
zbiorniki na wywary. Ciekawym
zachowanym elementem jest kocioł
parowy, dwupłomienicowy opalany
miałem lub groszkiem węglowym
w kotłowni. Gorzelnia – to budynek
na planie zbliżonym do kwadratu, z
dobudowaną na północy prostokątną

dwuspadowy. Kotłownia i magazyny
pokryte są dachem jednospadowym.
Wszystkie pokryte są eternitem i blachą. Budynek ceglany, ze zniszczonym tynkiem. Zupełny brak szyb i
drzwi o nierównym rozmieszczeniu,
brak również zdobień na elewacji. Na
wschód od kotłowni widzimy ceglany
komin, znacznie odchylony od pionu.
Schody prowadzące na piętro zostały
rozebrane. Wart uwagi jest zniszczony dworek, stojący obok.
Gorzelnie z przełomu XIX i XX
w. – to bardzo ciekawe przykłady
zabytków przemysłowych. Jak pisze
Kazimierz Obrębowicz w swoim
opracowaniu (pisownia oryginalna):
„zadaniem gorzelni, jako zakładów
rolniczo-przemysłowych w ścisłem
znaczeniu słowa, byłby wyrób okowity wyłącznie z plonów danej posiadłości, a celem ich byłby łatwiejszy
zbyt produktów w postaci przerobionej i zysk odpadków fabrykacyi (wywaru), które powracają do roli”.
Niestety wiele z nich już rozebrano, a wielu z nich grozi właśnie
taki los. Należy więc dążyć do zachowania dziedzictwa przemysłowego przez ocalanie takich budynków.
Ciekawym przykładem jest gorzelnia Turew. Ponad stuletnia gorzelnia

Była gorzelnia w Torzeńcu. Fot. P. Pawlak

kotłownią i niewielkimi magazynami. To budowla podpiwniczona, piętrowa, podwyższona o poddasze w
części północnej, od strony północno-wschodniej została dostawiona
wyższa część budynku w formie zbliżonej do wieży. Budynek rozczłonkowany, złożony z wielu zestawionych
ze sobą brył rożnych gabarytów.
Założony został na planie, będącym
sumą kilku figur prostokątnych. Korpus główny gorzelni ma dach dwuspadowy, o znacznie dłuższej połaci
południowej, na wieży dach również

działa do tej pory, w samym budynku
znajduje się muzeum prezentujące
zabytki przemysłu gorzelniczego.
Tematyka gorzelni ziemi wieluńskiej
wymaga szczegółowego zbadania
m.in. przez poszukiwania materiałów
archiwalnych w archiwach państwowych w Łodzi, Częstochowie, Kaliszu i Poznaniu, a same zachowane
budynki potrzebują natychmiastowego zabezpieczenia. Zachowanie
gorzelni – to pielęgnowanie lokalnej
historii i tradycji.
Piotr Pawlak
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Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kępnie, która odbyła się 12 sierpnia br., rozmawiano o planowanej budowie obiektu wielofunkcyjnego

Opozycja chce zahamowania procesu inwestycyjnego

Temat budowy wielosezonowego
obiektu wielofunkcyjnego pojawił
się rok temu. Inwestycja ma kosztować w sumie około 8 milionów złotych. Gmina Kępno otrzymała na
ten cel dofinansowanie zewnętrzne
z Ministerstwa Kultury i Sportu w
wysokości 2,3 milionów złotych.
Pozostała część pokryta zostanie z
budżetu Gminy, na co zabezpieczono
już środki. Pomysł poparli wówczas
niemal wszyscy radni. Teraz, kiedy
część radnych przeszła do opozycji, również ta kwestia uległa zmianie. Podczas sesji radny Szymon
Szczęsny złożył formalny wniosek
o „wstrzymanie procedur przetar-

gowych do czasu przygotowania
kosztorysu inwestorskiego i programu funkcjonalno-użytkowego funkcjonowania lodowiska w okresie 12
miesięcy”. Wywołało to wiele emocji, ponieważ niebawem miał zostać
ogłoszony przetarg na wykonanie
inwestycji. - To działanie na szkodę gminy i wysoko niegospodarne.
Opóźnienie inwestycji może spowodować wzrost kosztów inwestycji, a
także niewywiązanie się przez samorząd gminy Kępno, za który odpowiadam, z umowy podpisanej z Departamentem Ministerstwa Kultury
i Sportu, który wsparł inwestycję
dofinansowaniem. Podjęcie takiej

opinii świadczy o braku elementarnej wiedzy i jest podejściem typowo
politycznym, dążącym do uniemożliwienia realizacji tego zadania. Zga-

nie moglibyśmy ogłaszać procedury przetargowej. Jest to oczywiste
dla kogoś, kto chociaż spróbował
pracy w samorządzie. Do każdego

dzam się z sugestią radnego Szczęsnego o przekazaniu większej ilości
informacji dotyczących kosztorysu
i funkcjonowaniu obiektu. Takie
dokumenty posiadamy, bo inaczej

przetargu musi być przecież opracowany kosztorys – powiedział burmistrz Piotr Psikus.
Sz. Szczęsny argumentował swój
wniosek kosztami, jakie ma pochłonąć budowa obiektu wielofunkcyjnego. - Pierwotnie mieliśmy mieć dofinansowanie rzędu 80%, więc trudno
było być przeciwnym realizacji. Teraz
okazało się, że jest to na poziomie
20%, dlatego zaczynamy zadawać pytania, bo większość tych środków będzie kosztem innych inwestycji, które
mogłyby być zrealizowane na terenie
gminy – mówił radny.
Radna Alicja Młot wskazała,
że jeżeli inwestycja zostanie teraz
wstrzymana, będzie niosło to za sobą
poważne konsekwencje. Zwrot dotacji spowoduje zablokowanie dofinan-

sowań różnych inwestycji ze środków
rządowych na najbliższe 3 lata.
9 radnych zagłosowało „za”
wstrzymaniem procedur przetargowych do czasu przygotowania kosztorysu inwestorskiego (Bernadetta
Hełka, Paweł Jański, Grzegorz
Mikołowski, Danuta Pastok, Adam
Poziomski, Eugeniusz Przybył, Sz.
Szczęsny, Wiesław Walas, Wiesław
Wencel), 8 było „przeciw” (Sylwester Lewek, A. Młot, Mirosław Różewski, Irena Sadek, Tomasz Solecki, Andrzej Stachowiak, Adam
Tęsiorowski, Anna Wojtaszek) i a
1 radny wstrzymał się od głosowania
(Maciej Baciński).
Burmistrz zaznaczył, że mimo
wszystko nie zahamuje procesu i zamierza wkrótce ogłosić przetarg. - Procedury przetargowej nie będziemy
spowalniać z jednego podstawowego
powodu: mamy podpisaną umowę o
przyznaniu dotacji, którą musimy rozliczyć w określonym terminie. Czas
nie jest naszym sprzymierzeńcem i
procedura przetargowa będzie uruchomiona bez zbędnej zwłoki. Pozostałe informacje i dokumenty, o które
radni prosili, oczywiście przekażemy,
bo nie jest to żadna tajemnica – podkreślił P. Psikus.
Oprac. KR

Fot. KPP Kępno

Życzenia dla stulatka

20 sierpnia 100. urodziny obchodził Wacław Kuropka, mieszkaniec
gminy Baranów. W związku z tak
zacnymi urodzinami jubilata odwie-

dziła wicestarosta Alicja Śniegocka,
życząc mu wielu dalszych lat życia
w zdrowiu i zadowoleniu. Do życzeń
dołącza się redakcja.
m

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego na 91. kilometrze trasy S8 w kierunku Wrocławia

Wjechał do rowu
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wanego, nie stwierdził potrzeby jego
hospitalizacji. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję
załadowano uszkodzony pojazd na
lawetę pomocy drogowej – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

11 sierpnia br., tuż po godzinie
18.00, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu z
udziałem samochodu osobowego na
91. kilometrze trasy S8 w kierunku
Wrocławia. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Tabor
Wielki i OSP Bralin.
Po dotarciu stwierdzono, że samochód osobowy znajduje się w rowie przy jezdni trasy S8. Kierujący
znajdował się na zewnątrz pojazdu.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie udzielono kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W uszkodzonym pojeździe
odłączono układ zasilania. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa
Medycznego, po zbadaniu poszkodo-
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Dożynki gminno-parafialne w Bralinie

„Plon niesiemy, plon...”
21 sierpnia br. obyły się dożynki gminno-parafialne w Bralinie. Sygnałem
rozpoczynających się uroczystości był efektowny, barwny korowód dożynkowy.
W Sanktuarium Maryjnym na Pólku odprawiona została uroczysta msza święta dziękczynna, celebrowana przez proboszcza parafii ks. kanonika Romana
Krzyżaniaka. Podczas nabożeństwa poświęcone zostały: chleb dożynkowy i
dary z tegorocznych plonów.
Obrzędy dożynkowe i wspólna biesiada zorganizowane zostały na stadionie
sportowym w Bralinie. Wieńce dożynkowe na ręce wójta Piotra Hołosia i przewodniczącego Rady Gminy Marka Markiewicza złożyły delegacje wszystkich
12 sołectw gminy Bralin. Starostowie tegorocznych dożynek: Aleksandra Kubacka i Rafał Piotrowiak przekazali chleb dożynkowy. Włodarz gminy wraz z
przewodniczącym Rady, sołtys Bralina Aleksandrą Maciej i proboszczem parafii bralińskiej ks. R. Krzyżaniakiem tradycyjnie podzielili się nim ze wszystkimi uczestnikami Święta Plonów. Z bochenkami dożynkowych wypieków do
uczestników uroczystości wyszli również starostowie dożynkowi.
W swoim wystąpieniu wójt P. Hołoś zwrócił się do rolników, sadowników,
pszczelarzy, ogrodników, hodowców i przedsiębiorców, pracujących na rzecz
rolnictwa: - Spotykamy się dziś, by dziękować wszystkim ludziom związanym
z rolnictwem za całoroczny trud. Ta tradycja stanowi ważny element polskiej
kultury i tożsamości. Cieszę się ogromnie, że ten piękny dożynkowy zwyczaj
pielęgnowany jest również w naszej gminie. Dla każdego rolnika ziemia jest
świętością. I dziękujemy im za to, że mają do niej tak wielki szacunek. Ciepłe
słowa i podziękowania za trud ciężkiej pracy na roli skierowali do rolników również obecni na uroczystości parlamentarzyści i samorządowcy.
Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy wóz
dożynkowy. Nagrodę za pierwsze miejsce odebrało sołectwo Bralin, drugie
miejsce zajęło sołectwo Działosze, a trzecie – sołectwo Nowa Wieś Książęca.
Wręczone zostały także podziękowania za pracę na rzecz rolnictwa i pielęgnowanie lokalnych tradycji. Podziękowania odebrali: Stanisław Żary – wieloletni
pracownik ODR, pracujący na rzecz rolników z gminy Bralin, oraz Józef Chałupka i Mirosław Troska za pielęgnowanie tradycji jeździeckich.
Święto Plonów było również okazją do prezentacji dorobku i sukcesów
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bralin. Gospodarze przygotowali dla
wszystkich ciepły posiłek i szereg atrakcji. Nie zabrakło grochówki i swojskiego
ciasta. Uroczystości uświetniła Wrocławska Orkiestra Dęta oraz Jacek Klyta
grający na fletni Pana. Mieszkańcy do późnych godzin nocnych bawili się z zespołem „Music Dance”. W czasie dożynek mieszkańcy gminy Bralin mogli skorzystać z mobilnego punktu szczepień.
Organizatorami tegorocznego Święta Plonów w Bralinie było sołectwo Bralin: sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP.
Oprac. KR
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
5. kolejka | jesień 2021
Radunia Stężyca – KKS Kalisz ..................– 1:0
Śląsk II Wrocław – Lech II Poznań ............– 2:0
Ruch Chorzów – Garbarnia Kraków ..........– 0:0
Pogoń Siedlce – Motor Lublin ...................– 4:2
Hutnik Kraków – GKS Bełchatów .............– 0:1
Znicz Pruszków – Pogoń Grodzisk ............– 1:1
Stal Rzeszów – Wigry Suwałki .................– 2:1
Wisła Puławy – Chojniczanka ...................– 1:2
Sokół Ostróda – Olimpia Elbląg ................– 0:1
4. kolejka | jesień 2021
KKS Kalisz – Stal Rzeszów .......................– 0:2
Motor Lublin – Hutnik Kraków .................– 3:0
GKS Bełchatów – Śląsk II Wrocław ...........– 1:1
Lech II Poznań – Ruch Chorzów ...............– 0:1
Wigry Suwałki – Sokół Ostróda ................– 1:0
Garbarnia Kraków – Znicz Pruszków ........– 1:2
Pogoń Grodzisk – Wisła Puławy ...............– 0:2
Chojniczanka – Radunia Stężyca ..............– 5:1
Olimpia Elbląg – Pogoń Siedlce ................– 2:1
1. ZKS Stal Stalowa Wola
5 15 14:3
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 5 12 15:4
3. KS Ruch Chorzów
5 11 8:2
4. ZKS Olimpia Elbląg
5 10 6:4
5. WKS Śląsk II Wrocław
5 9
9:4
6. KS Radunia Stężyca
5 9
5:7
7. LKP Motor Lublin
5 7 12:9
8. MKP Pogoń Siedlce
5 7
9:9
9. KKS 1925 Kalisz
5 7
5:5
10. KS Wisła Puławy
5 7
8:9
11. KKS Lech II Poznań
5 6
5:5
12. SKS Wigry Suwałki
5 6
3:7
13. RKS Garbarnia Kraków
5 5
5:9
14. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 5 4
5:8
15. MKS Znicz Pruszków
5 4 6:10
16. GKS Bełchatów
5 3
6:9
17. KS Hutnik Kraków
5 1
2:9
18. OKS Sokół Ostróda
5 0 0:10
3. Liga Grupa 2
4. kolejka | jesień 2021
Pogoń Nowe S. – KP Starogard Gdański ...– 2:0
Elana Toruń – Stolem Gniewino ...............– 5:1
Pogoń II Szczecin – Kluczevia Stargard ....– 5:0
Olimpia Grudziądz – Jarota Jarocin .........– 4:1
Kotwica Kołobrzeg – Zawisza Bydgoszcz ...– 1:1
Unia Janikowo – Sokół Kleczew ...............– 0:1
Błękitni Stargard – Świt Skolwin ..............– 0:2
GKS Przodkowo – Bałtyk Gdynia .............– 1:1
Bałtyk Koszalin – Polonia Środa ..............– 1:1
3. kolejka | jesień 2021
Polonia Środa – Pogoń Nowe S. ...............– 2:2
Bałtyk Gdynia – Kotwica Kołobrzeg .........– 1:2
Sokół Kleczew – Jarota Jarocin ................– 1:1
Zawisza Bydgoszcz – Olimpia Grudziądz ...– 0:2
Bałtyk Koszalin – Unia Janikowo .............– 1:2
Świt Skolwin – Pogoń II Szczecin ..............– 1:1
KP Starogard Gdański – Elana Toruń ........– 4:3
Stolem Gniewino – Błękitni Stargard ........– 0:0
Kluczevia Stargard – GKS Przodkowo ......– 1:3
1. GKS Olimpia Grudziądz
4 12 9:1
2. KS Świt Skolwin-Szczecin
4 10 7:3
=. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4 10 7:3
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
4 7 10:5
5. KS Sokół Kleczew
4 7
5:3
6. KP Błękitni Stargard
4 7
3:3
7. KS Stolem Gniewino
4 7
7:8
8. TKP Elana Toruń
4 6 11:9
9. MKS Pogoń II Szczecin
4 5
9:5
10. KS Polonia Środa Wlkp.
4 5
8:7
11. JKS Jarota Jarocin
4 5
4:5
12. GKS Przodkowo
4 4
5:6
13. KS Unia Janikowo
4 4
3:4
14. KP Starogard Gdański
4 4
5:7
15. SKS Bałtyk Gdynia
4 4
4:6
16. KKPN Bałtyk Koszalin
4 1 2:5
17. SP Zawisza Bydgoszcz
4 1
1:7
18. ZKS Kluczevia Stargard
4 0 1:14
Proeko 4. Liga Grupa Wielkopolska
4. kolejka | jesień 2021
Polonia-Marcinki – Kotwica Kórnik ..........– 2:2
KKS II Kalisz – Warta Międzychód ............– 0:2
Mieszko Gniezno – Huragan Pobiedziska ...– 2:1
Victoria Września – Centra Ostrów ...........– 3:2
Unia Swarzędz – Obra Kościan ................– 2:3

8

Proeko 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Już tylko cztery zespoły na zapleczu trzeciej ligi mogą pochwalić się mianem niepokonanych w obecnym sezonie. W sobotę to grono pomniejszyło się o dwa zespoły. Po czterech kolejkach
jedyną ekipą, która zgromadziła komplet punktów jest Nielba Wągrowiec.

wspomniany Filip Latusek. Oznacza
to, że napastnik kępnian nie będzie
mógł pomóc swojej drużynie w niedzielnym meczu w Międzychodzie.
Początek starcia z Wartą zaplanowano
na godzinę 13:00.
BAS

FOT: Przemysław Zimoch (www.mp-foto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 4. kolejki

Lepszy remis niż przegrana, ale
kępnianie nie mogą być zadowoleni
Są remisy, po których najlepiej spuścić zasłonę milczenia. Ale nie tym razem. Na Stadionie
Miejskim w Kępnie podczas meczu 4. kolejki Proeko czwartej ligi pomiędzy Polonią 1908 Marcinki a Kotwicą Kórnik padły cztery gole, choć sportowo mecz nie był porywającym widowiskiem. Na brak emocji kibice nie mogli jednak narzekać, bo obie strony miały swoje szanse
na przechylenie szali na swoją korzyść. Ale też przy okazji był to twardy, czwartoligowy bój,
w którym sędzia odgwizdał blisko dwadzieścia przewinień z jednej i drugiej strony, pokazując
przy tym pięć żółtych i dwie czerwone kartki.
Piłkarze z Alei Marcinkowskiego
przystępowali do sobotniego meczu
z Kotwicą Kórnik po bardzo obiecujących wynikach w poprzednich kolejkach. Szczególnie imponujące było
ostatnie zwycięstwo nad beniaminkiem z Piasek (3:0), które pozwoliło
drużynie Tomasza Jaworskiego objąć pozycję wicelidera. W porównaniu z ostatnim spotkaniem przeciwko
Koronie do meczu z Kotwicą piłkarze
Polonii 1908 Marcinki przystąpili z
jedną zmianą w składzie. Trener biało-niebieskich tym razem wystawił do
pierwszej jedenastki Pawła Barczaka,
który zastąpił Borysa Wawrzyniaka.
To posunięcie okazało się strzałem w
dziesiątkę, bo sprowadzony zimą z
GKS-u Grębanin zawodnik był tego
dnia najlepszym graczem w szeregach
gospodarzy. Pierwsi sygnał do ataku
dali przyjezdni, którzy w 8. minucie
mogli objąć prowadzenie po kombiNielba Wągrowiec – SKP Słupca ...............– 1:0
LKS Gołuchów – Tarnovia Tarnowo ...........– 2:0
Górnik Konin – Victoria Ostrzeszów ..........– 0:2
Iskra Szydłowo – Olimpia Koło ................– 3:1
Wilki Wilczyn – Korona Piaski ..................– 2:3
1. kolejka | jesień 2021
Huragan Pobiedziska – Victoria Września ..– 2:0
1. MKS Nielba Wągrowiec
4 12 8:3
2. MKS Mieszko Gniezno
4 10 6:1
3. MKS Victoria Września
4 9 10:9
4. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 4 8
8:3
5. LKS Gołuchów
4 8
9:5
6. KP Obra 1912 Kościan
4 7
9:8
7. MLKP Warta Międzychód
4 7
7:6
8. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 7
8:6
9. SKS Unia Swarzędz
4 7
7:5
10. KP Victoria Ostrzeszów
4 6
6:5
11. MGKS Huragan Pobiedziska 4 6
5:4
12. KKS 1925 II Kalisz
4 4
4:6
13. LKS Korona Piaski
4 4
5:9
14. GKS Iskra Szydłowo
4 3
6:9
15. GKS Wilki Wilczyn
4 3
6:9
16. KSS Kotwica Kórnik
4 3
5:7
17. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 4 3
3:6
18. SKP Słupca
4 3
9:9
19. MKS Olimpia Koło
4 3
4:7
20. KS Górnik Konin
4 0
1:9

nacyjnej, choć nieco przypadkowej
akcji. Bramka nie padła, bo przytomnie interweniował Mateusz Kierzek.
Jego koledzy próbowali odpowiedzieć,
ale niewiele z tego wynikało, bo rajdy
gospodarzy pod pole karne rywala
kończyły się albo stratami piłki, albo
niecelnymi uderzeniami. Pomeczowe
dyskusje nie dotyczyły jednak słabszej postawy kępnian w ofensywie, a
decyzji sędziów. Arbiter spotkania nie
odgwizdał spalonego, mimo protestów
gospodarzy. Do pierwszej kontrowersyjnej sytuacji w tym meczu doszło w
32. minucie. Wszystko zaczęło się od
niedokładnego podania gospodarzy w
środkowej strefie, a następnie przejęcia piłki przez przyjezdnych. Tam dobrze ustawiony był Patryk Bordych,
który posłał piłkę do Dawida Urbanka. Napastnik Kotwicy wybiegł zza
pleców obrońców gospodarzy z pozycji spalonej i właśnie ta sytuacja
wzbudziła najwięcej kontrowersji, bo
regularnie spóźniający się za akcjami
sędzia asystent uznał, że spalonego nie
było i „puścił” grę. Dla kępnian zakończyło się to fatalnie, po tym jak Miłosz Wódecki wykończył akcję swojego zespołu z najbliższej odległości.
Jednym z najbardziej protestujących
przeciwko przeciwko uznania gola był
szkoleniowiec Polonii 1908 Marcinki – Tomasz Jaworski, którego sędzia
spotkania ukarał żółtym kartonikiem.
– Ta bramka zupełnie pokrzyżowała
nam plany na ten mecz. Chłopakom
należy się jednak szacunek za to, w
jaki sposób zareagowali i jeszcze w
pierwszej połowie potrafili odwrócić
losy meczu – mówił Tomasz Jaworski,
trener graczy z Alei Marcinkowskiego. Trudno nie zgodzić się z trenerem
gospodarzy, bo prowadzony przez
niego zespół zagrał w ostatnich dziesięciu minutach pierwszej połowy z
niesamowitą determinacją. W 38. minucie Marcin Tomaszewski zagrywał
po ziemi w pole karne, ale adresowaną
do Filipa Latuska piłkę przeciął Radosław Jasiński. Występujący jeszcze
przed trzema laty w pierwszoligowej
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Warcie Poznań defensor interweniował na tyle pechowo, że skierował
piłkę do własnej bramki. Cztery minuty później gospodarze wyprowadzili kolejny cios. Co prawda Hubert
Świtalski poradził sobie z uderzeniem głową Karola Latuska z pięciu
metrów, ale wobec dobitki kapitana
zespołu, Jakuba Góreckiego był już
bez najmniejszych szans. Naładowani
pozytywnymi emocjami gospodarze
rozpoczęli drugą część gry od zdecydowanych ataków. Bliski szczęścia był
Filip Latusek, który głową skierował
piłkę prosto w nogi golkipera gości.
Napastnik kępnian mógł tego dnia
mówić o dużym pechu. Najpierw nie
wykorzystał on sytuacji na 3:1, która
mogła rozstrzygnąć mecz, a od 58. minuty musiał on oglądać mecz z trybun,
po tym jak arbiter pokazał mu drugą
żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę za faul „widmo” na interweniującym poza polem karnym bramkarzu
Kotwicy. Gospodarze niemal do samego końca musieli radzić sobie w
liczebnym osłabieniu. Biało-niebiescy
odpierali jednak ataki gości, ale w 75.
minucie szczęście znów uśmiechnęło się do drużyny z Kórnika. Na listę
strzelców wpisał się jednak zawodnik
gospodarzy, Bernard Fai Ndukong.
Kameruńczyk interweniował na tyle
niefortunnie, że zupełnie zmylił Mateusza Kierzka i umieścił piłkę we
własnej bramce. Dwie minuty przed
końcem regulaminowego czasu gry
doszło do mrożącego krew w żyłach
wydarzenia. Sunący na bramkę gości Dawid Rachel został sfaulowany
przez interweniującego poza polem
karnym bramkarzem Kotwicy i padł
na murawę jak rażony prądem. 18-letni pomocnik kępnian długo nie podnosił się z boiska. Potrzebna była pomoc
służb medycznych. Ostatecznie młodziutki gracz Polonii musiał opuścić
plac gry, a za niebezpieczne zagranie
i faul na rywalu sędzia wyrzucił z boiska bramkarza przyjezdnych. Gospodarze stracili w tym meczu nie tylko
wspomnianego Dawida Rachla. W
33. i 58. minucie żółte kartki obejrzał

KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 2 (2)
KSS Kotwica Kórnik
2 (1)
Bramki: 0:1 Miłosz Wódecki - 32’, 1:1 Radosław
Jasiński - 38’ (samobójcza), 2:1 Jakub Górecki 42’, 2:2 Bernard Fai Ndukong - 75’ (samobójcza).
Polonia-Marcinki: Mateusz Kierzek – Marcin
Tomaszewski, Mikołaj Kubacha, Bernard Fai
Ndukong, Remigiusz Hojka, Wojciech Drygas
(Amadeusz Rachel - 58’), Jakub Górecki (Dawid Rachel - 78’ / Dawid Stempin - 88’), Karol
Latusek, Patryk Słupianek (Borys Wawrzyniak
- 70’), Filip Latusek, Paweł Barczak. Trener:
Tomasz Jaworski.
KKS 1925 II Kalisz		
0 (0)
MLKP Warta Międzychód
2 (1)
Bramki: 0:1 Mateusz Wzięch - 26’, 0:2 Mateusz
Wzięch - 56’.
MKS Mieszko Gniezno		
2 (2)
MGKS Huragan Pobiedziska
1 (1)
Bramki: 0:1 Patryk Jóźwiak - 16’ (z karnego),
1:1 Michał Steinke - 28’, 2:1 Damian Garstka 30’ (z karnego).
KS Górnik Konin		
0 (0)
KP Victoria Ostrzeszów		
2 (1)
Bramki: 0:1 Michał Mazurek - 22’ (z karnego),
0:2 Robert Skrobacz - 88’.
MKS Nielba Wągrowiec		
1 (0)
SKP Słupca			 0 (0)
Bramka: 1:0 Mateusz Rocławski - 65’.
LKS Gołuchów			 2 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)
Bramki: 1:0 Krystian Benuszak - 69’ (z karnego), 2:0 Patryk Kieliba - 85’.
MKS Victoria Września		
3 (1)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
Bramki: 0:1 Tomasz Graczyk - 12’, 1:1 Mikołaj
Jankowski - 38’ (z karnego), 2:1 Szymon Krawczyński - 51’, 2:2 Szymon Strączkowski - 53’,
3:2 Mikołaj Jankowski - 72’.
SKS Unia Swarzędz
2 (1)
KP Obra 1912 Kościan		
3 (0)
Bramki: 1:0 Marek Nyćkowiak - 26’, 1:1 Mateusz Adamski - 55’ (z karnego), 1:2 Kacper
Borowiak - 60’, 1:3 Mateusz Adamski - 68’ (z
karnego), 2:3 Wojciech Antczak - 75’.
GKS Iskra Szydłowo		
3 (2)
MKS Olimpia Koło
1 (0)
Bramki: 1:0 Dominik Drzewiecki - 10’, 2:0 Dominik Drzewiecki - 15’, 3:0 Adrian Pietrowski 54’, 3:1 Adam Kozajda - 90’.
GKS Wilki Wilczyn		
2 (1)
LKS Korona Piaski		
3 (1)
Bramki: 1:0 Mikołaj Ruta - 29’, 1:1 Jakub
Draszczyk - 32’, 1:2 Szymon Słoma - 52’, 1:3
Piotr Sarbinowski - 62’, 2:3 Emanuel Mikołajczyk - 66’.
5
4
4
3
3
3
3

Najskuteczniejsi strzelcy

Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Filip Latusek (Polonia-Marcinki)
Mateusz Adamski (Obra Kościan)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)
Kacper Borowiak (Obra Kościan)

Program 5. kolejki

Piątek, 27 sierpnia 2021 roku
17:00 Victoria Ostrzeszów – Nielba Wągrowiec
Sobota, 28 sierpnia 2021 roku
12:00
Kotwica Kórnik – Wilki Wilczyn
15:00
Olimpia Koło – Unia Swarzędz
16:00
Obra Kościan – LKS Gołuchów
17:00
Tarnovia Tarnowo – KKS II Kalisz
17:00
Korona Piaski – Victoria Września
17:00
SKP Słupca – Mieszko Gniezno
17:00
Centra Ostrów – Górnik Konin
Niedziela, 29 sierpnia 2021 roku
13:00 Warta Międzychód – Polonia-Marcinki
15:00 Huragan Pobiedziska – Iskra Szydłowo

Piłka nożna

Sport

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Wznowione zostały rozgrywki piątej ligi we wszystkich trzech wielkopolskich grupach.
Wydaje się, że w każdej czekają nas interesujące starcia o awans. Mamy wielkie powroty, wielkie nazwiska i wielkie kluby

Falstart Orła i GKS-u na inaugurację

Od falstartu rozpoczęli nowy sezon piątoligowcy z powiatu kępińskiego. Na inaugurację nowego
sezonu zarówno graczom Orła Mroczeń jak i GKS-u Rychtal nie udało się wywalczyć chociażby
jednego punktu. W obu meczach z udziałem naszych drużyn padł wynik 0:3. To kiepski rezultat,
zważywszy na fakt, że nasi przedstawiciele na tym szczeblu grali na własnych boiskach i to z zespołami, które nie uchodzą za faworytów w wyścigu o czwartą ligę.
Zawiódł zwłaszcza GKS Rychtal. Śrem. Podopieczni Marka Wojtasiaka
Konrada Turbańskiego prowadziła po
Rewelacja poprzedniego sezonu straciła źle rozpoczęli starcie z Wartą, która już
pierwszej połowie 3:0. Po zmianie stron
trzy bramki w konfrontacji z zespołem, w 5. minucie wyszła na prowadzenie miejscowi nadal dominowali, a kreowaktóry dwa miesiące temu walczył w po trafieniu Dawida Forszpaniaka.
nie ofensywnych akcji gościom przybarażach o czwartą ligę. Inauguracyjna Ten sam zawodnik jeszcze raz, w 43.
chodziło z ogromną trudnością. W 57.
porażka drużyny Marcina Nowackiego minucie, trafił do bramki strzeżonej
minucie padła czwarta bramka dla gozostała dodatkowo okupiona kontuzją przez Rafała Peksę. Orzeł już się nie
spodarzy, a tym razem na listę strzelców
Miłosza Kostrzewy, który urazu barku podniósł, a po zmianie stron śremski zewpisał się Michał Płocharczyk. Piłkanabawił się w 36. minucie meczu. Dia- spół kontrolował wydarzenia na boisku.
rze Polonii chyba zbyt wcześniej uznali
gnoza nie jest optymistyczna, bowiem Gospodarzy w 74. minucie dobił Patryk
ten mecz za wygrany. Astra wykorzystała rozluźnienie miejscowych i w ciągu dwóch minut zdobyła dwie bramki.
Sytuację w szeregach leszczynian uspokoił Tomasz Wiśniewski, który cztery minuty przed końcem zdobył piątą
bramkę dla swojej drużyny. Ostatnie
słowo w tym meczu należało jednak do
gości z Krotoszyna. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry rozmiary
porażki udało się zmniejszyć jeszcze
Mikołajowi Szulcowi.
BAS

Wyniki 1. kolejki

gracz GKS-u raczej nie pojawi się już na
boisku jesienią. Kontuzja gracza gospodarzy miała miejsce w momencie kiedy Victoria prowadziła 1:0 po trafieniu
Krystiana Pawelca w 28. minucie. Po
zmianie stron gospodarzom nie udało się
odrobić strat. Kolejne bramki strzelali za
to przyjezdni. Najpierw w 57. minucie
Dawida Dumańskiego pokonał Jakub
Jóźwiak, a wynik meczu tuż przed końcem ustalił Patryk Jóźwiak.
Powodów do optymizmu po sobotniej inauguracji nie było także w Mroczeniu. Przebudowana i odmłodzona
podczas letniej przerwy drużyna Orła
nie była w stanie zatrzymać Warty

Muras, który chwilę po wejściu na boisko zdobył swojego gola w debiucie i
ustalił wynik spotkania.
Z dobrej strony w premierowej kolejce zaprezentowali się natomiast spadkowicze z czwartej ligi. Co prawda tylko punkt na inaugurację zainkasowała
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, ale
pełną pulę udało się zgarnąć Krobiance
Krobia i Polonii Leszno. Gracze z Leszna mecz z Astrą Krotoszyn rozpoczęli
od mocnego uderzenia, bowiem już w
3. minucie piłkę w bramce rywali umieścił Karol Smoła. Polonia kontrolowała
przebieg boiskowych wydarzeń i po trafieniach Tomasza Wiśniewskiego oraz

LZS Orzeł Mroczeń		
0 (0)
ŚKS Warta Śrem		
3 (2)
Bramki: 0:1 Dawid Forszpaniak - 5’, 0:2 Dawid
Forszpaniak - 43’, 0:3 Patryk Muras - 74’.
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski, Bartosz
Kurzawa, Jakub Strąk, Miłosz Jędrzejewski
(Bartosz Wika - 60’), Tobiasz Rabiega, Maciej
Osesiak, Marcel Maliszewski (Alan Anioł - 46’),
Rafał Janicki, Mariusz Bednarek, Gracjan Słupianek (Tobiasz Gajewski - 73’). Trener: Marek
Wojtasiak.
GKS Rychtal			 0 (0)
KS Victoria Skarszew		
3 (1)
Bramki: 0:1 Krystian Pawelec - 28’, 0:2 Jakub
Jóźwiak - 57’, 0:3 Patryk Jóźwiak - 88’.
GKS: Dawid Dumański – Łukasz Śmiatacz, Maciej Sacha, Damian Maryniak, Fabian Gandecki,
Oskar Sobczyk (Jakub Drapiewski - 60’), Bartłomiej Kulczycki, Miłosz Culic, Adrian Janeczek
(Krystian Uruski - 75’), Dawid Sibiński (Krzysz-

tof Ćwikła - 80’), Miłosz Kostrzewa (Łukasz Rogowski - 37’). Trener: Marcin Nowacki.
KS Polonia 1912 Leszno		
5 (3)
KKS Astra Krotoszyn		
3 (0)
Bramki: 1:0 Karol Smoła - 3’, 2:0 Tomasz Wiśniewski - 28’, 3:0 Konrad Turbański - 30’, 4:0
Michał Płocharczyk - 57’, 4:1 Maksym Ishchuk
- 78’, 4:2 Maksym Ishchuk - 79’, 5:2 Tomasz Wiśniewski - 86’, 5:3 Mikołaj Szulc - 90’.
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (2)
Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 4’, 0:2 Mikołaj
Marciniak - 41’, 1:2 Oskar Maciejewski - 45’, 2:2
Krzysztof Czabański - 59’ (z karnego).
KP Rawia Rawicz		
2 (2)
LZS Krobianka Krobia		
4 (2)
Bramki: 1:0 Mateusz Witkowski - 15’, 1:1 Kacper Sosnowski - 23’ (samobójcza), 1:2 Łukasz
Glapiak - 39’, 2:2 Edwin Marchewka - 44’, 2:3
Łukasz Glapiak - 51’, 2:4 Natan Bujak - 90+3’.
KS Piast Kobylin		
3 (3)
LKS Piast Czekanów		
3 (1)
Bramki: 1:0 Miłosz Kowalski - 11’, 2:0 Jakub
Smektała - 14’, 3:0 Jacek Pacyński - 21’, 3:1
Adam Sobczyk - 34’, 3:2 Sebastian Smolarek 66’ (z karnego), 3:3 Adam Sobczyk - 76’.
PKS Racot			 1 (0)
MKS Kania Gostyń		
0 (0)
Bramka: 1:0 Hubert Sznabel - 67’.
KS Stal Pleszew			 0 (0)
KLKS Zefka Kobyla Góra
1 (1)
Bramka: 0:1 Maciej Stawiński - 11’.
2
2
2
2
2
2

Najskuteczniejsi strzelcy

Dawid Forszpaniak (Warta Śrem)
Maksym Ishchuk (Astra Krotoszyn)
Tomasz Wiśniewski (Polonia Leszno)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Adam Sobczyk (Piast Czekanów)
Łukasz Glapiak (Krobianka Krobia)

Program 2. kolejki

Sobota, 28 sierpnia 2021 roku
13:00
Ostrovia Ostrów – Piast Kobylin
14:30
Kania Gostyń – Biały Orzeł
16:00
Polonia Leszno – Stal Pleszew
16:00
Krobianka Krobia – PKS Racot
Niedziela, 29 sierpnia 2021 roku
11:00
Victoria Skarszew – Astra Krotoszyn
11:00
Piast Czekanów – Warta Śrem
17:00
Zefka Kobyla Góra – Rawia Rawicz
17:00
Orzeł Mroczeń – GKS Rychtal

Piłka nożna >>> Przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022 Wielkopolski Związek Piłki Nożnej dokonał aktualizacji zapisów
Regulaminu Rozgrywek, który będzie obowiązywał przez najbliższy rok

W nowy sezon ze zmianami regulaminowymi

wyniki i tabele

RedBox 5. Liga Grupa 3
1. kolejka | jesień 2021
Orzeł Mroczeń – Warta Śrem ...................– 0:3
Polonia Leszno – Astra Krotoszyn ............– 5:3
GKS Rychtal – Victoria Skarszew ..............– 0:3
Rawia Rawicz – Krobianka Krobia ............– 2:4
Biały Orzeł – Ostrovia Ostrów ..................– 2:2
PKS Racot – Kania Gostyń .......................– 1:0
Stal Pleszew – Zefka Kobyla Góra ............– 0:1
Piast Kobylin – Piast Czekanów ................– 3:3
1. ŚKS Warta Śrem
1 3
3:0
=. KS Victoria Skarszew
1 3
3:0
3. KS Polonia 1912 Leszno
1 3
5:3
4. LZS Krobianka Krobia
1 3
4:2
5. PKS Racot
1 3
1:0
=. KLKS Zefka Kobyla Góra
1 3
1:0
7. LKS Piast Czekanów
1 1
3:3
=. KS Piast Kobylin
1 1
3:3
9. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 1
2:2
=. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 1
2:2
11. MKS Kania Gostyń
1 0
0:1
=. KS Stal Pleszew
1 0
0:1
13. KKS Astra Krotoszyn
1 0
3:5
14. KP Rawia Rawicz
1 0
2:4
15. LZS Orzeł Mroczeń
1 0
0:3
=. GKS Rychtal
1 0
0:3
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
1. kolejka | jesień 2021
GKS Grębanin – Raszkowianka ................– 4:1
Płomień Opatów – KS Opatówek ..............– 2:2
Strażak Słupia – Olimpia Brzeziny ...........– 1:4
LZS Doruchów – RKS Radliczyce ...............– 0:2
Masovia Kraszewice – Pelikan Grabów .....– 2:1
Zieloni Koźminek – Odolanovia ...............– 3:0
Szczyt Szczytniki – Ogniwo Łąkociny ........– 1:3
Zawisza Łęka O. ..................................– pauza
1. GKS Grębanin
1 3
4:1
=. LKS Olimpia Brzeziny
1 3
4:1
3. GOS Zieloni Koźminek
1 3
3:0
4. LZS Ogniwo Łąkociny
1 3
3:1
5. RKS Radliczyce
1 3 2:0
6. LKS Masovia Kraszewice
1 3
2:1
7. KS Opatówek
1 1
2:2
=. LZS Płomień Opatów
1 1
2:2
9. LKS Zawisza Łęka Opatowska 0 0 0:0
10. LZS Pelikan Grabów
1 0
1:2
11. LZS Szczyt Szczytniki
1 0
1:3
12. LZS Doruchów
1 0 0:2
13. LKS Raszkowianka Raszków 1 0
1:4
=. LZS Strażak Słupia
1 0
1:4
15. MLKS Odolanovia Odolanów 1 0
0:3
1. Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
2. kolejka | jesień 2021
Marcinki Kępno – AP Ostrzeszów .............– 1:2
Ostrovia Ostrów – Victoria Września .........– 1:4
KKS Kalisz – Polonia Leszno ....................– 3:0
Górnik Konin – Jarota Jarocin .................– 2:0
Polonia Środa – Sparta Konin .......– przełożony
Stal Pleszew – Kania Gostyń .........– przełożony

Przyjęty przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej sposób postępowania zakłada niezmienność regulaminów w trakcie trwania roz1. kolejka | jesień 2021
grywek. Przeprowadzane są wówczas jedynie modyfikacje wynikające z nadrzędnych przepisów prawa czy decyzji podejmowanych
Jarota Jarocin – Marcinki Kępno ..............– 1:2
przez organy piłkarskie takie jak PZPN, UEFA czy FIFA. Wszystkie pozostałe kwestie wynikłe w trakcie trwania sezonu są przez
AP Ostrzeszów – KKS Kalisz .....................– 1:1
Wielkopolski ZPN zbierane i analizowane, by ewentualnie wejść w życie wraz z nową edycją rozgrywek. Nie inaczej jest w tym roku.
Polonia Leszno – Kania Gostyń ................– 2:3
Od sezonu 2021/2002 wiele Orlik E2 i możliwości występowa- terminu. Jeśli przeciwnik nie usto- cją o terminie i miejscu zawodów w
Victoria Września – Górnik Konin .............– 3:1
zmian ma charakter kosmetyczny, nia w nich zawodników z ostatniego sunkuje się do wniosku wysłanego w systemie) powiadomić o kolorystyce
Polonia Środa – Stal Pleszew ...................– 8:1
często dotyczą one doprecyzowania kwartału starszego rocznika. Pozo- systemie Extranet w terminie 3 dni gości, którzy taką informację winni
Sparta Konin – Ostrovia Ostrów ...............– 1:6
wcześniej przyjętych zapisów bądź stałe najważniejsze zmiany regu- od złożenia wniosku, Wydział Gier uwzględnić. Jeśli jednak przed me1. MKS Victoria Września
2 6
7:2
też ich rozszerzenia na ogół rozgry- laminowe dotyczą między innymi i Ewidencji ma od tego sezonu moż- czem okaże się, że barwy nie kontra2. KKS 1925 Kalisz
2 4
4:1
wek. Są jednak też takie, na które płatności ekwiwalentów w przypad- liwość dokonania zmiany bez akcep- stują ze sobą, na polecenie sędziego
3. AP Ostrzeszów
2 4
3:2
należy zwrócić szczególną uwagę. ku przerwanych zawodów. Korekta tacji przeciwnika (dotyczy propozycji zmiany strojów musi dokonać druży4. KS Polonia Środa Wlkp.
1 3
8:1
Dużym zmianom uległ format roz- jest pokłosiem przypadków z rundy złożonych na mniej niż 14 dni przed na gospodarzy. Jeśli natomiast pro5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 3
7:5
blem dotyczy bramkarza, wówczas to
grywek młodzieżowych. Wszystkie wiosennej, kiedy drużyny gości scho- terminem rozegrania meczu).
6. MKS Kania Gostyń
1 3
3:2
Związkowi działacze uporządko- on musi dokonać zmiany stroju.
ligi będą miały liczebność maksy- dziły z placu gry krótko po rozpoczę7. MUKS Marcinki Kępno
2 3
3:3
Kompletna treść regulaminu
malnie ośmiozespołową, co przełoży ciu spotkania. W takich sytuacjach wali również zapisy, które powodo=. KS Górnik Konin
2 3
3:3
się na zwiększenie liczby spotkań. kluby będące gospodarzami były wały sprzeczne interpretacje. Pierw- dostępna jest na oficjalnej witrynie
9. JKS Jarota Jarocin
2 0
1:4
Przy formule mecz i rewanż w każ- poszkodowane, gdyż mimo braku szeństwo gry w wybranych strojach Wielkopolskiego Związku Piłki Noż10. KS Polonia 1912 Leszno
2 0
2:6
dej rundzie drużyny tak jesienią jak spotkania, musiały w całości opłacać mają gospodarze, powinni jednak nej.
11. MKS Sparta Konin
1 0
1:6
BAS
i wiosną będą rozgrywać po czter- ekwiwalent sędziowski. Od sezonu z wyprzedzeniem (wraz z informa12. KS Stal Pleszew
1 0
1:8
naście spotkań. Dodatkowo przepro- 2021/2022 koszty te będą ponoszone
wadzane co pół roku awanse i spad- przez zespół, z winy którego, mecz
NASI W LIGACH
ki pozwolą na zdecydowanie lepsze został przedwcześnie zakończony.
PKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Pogoń Szczecin - Stal Mielec - 4:1 (0:1) [na boisku: 1-90 minuta
dopasowywanie poziomu rywalizaKolejny punkt to zmiany termi/ akcje: zdobył bramki na 1:1 i 3:1 w 50. i 72. minucie); Patryk Tuszyński (Wisła Płock): Wisła Płock - Zagłębie Lubin - 4:0
cji do umiejętności zawodników. W nów spotkań w sytuacji braku infor(2:0) [na boisku: poza meczową 18-tką]; Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław): Piast Gliwice - Śląsk Wrocław - 1:1 (0:0)
temacie rywalizacji młodzieżowej macji zwrotnej od drużyny przeciwnej
[na boisku: 65-90 minuta / akcje: zdobył bramkę na 1:1 w 90. minucie / akcje: żółta kartka]; FORTUNA I LIGA => Miłosz
warto też przypomnieć o rozszerze- Przepis ma na celu określenie proceTrojak (Odra Opole): Odra Opole - Chrobry Głogów - 1:0 (0:0) [na boisku: cały mecz]; III LIGA GRUPA 2 => III LIGA
niu formuły towarzyskich turniejów dur w sytuacji, gdy rywal nie reaguje
GRUPA 3 => Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław): Ślęza Wrocław - Karkonosze Jelenia Góra - 6:0 (2:0) [na boisku: 1-62
granych bez wyników na kategorię na przedstawiane wnioski o zmianę
minuta]; Tobiasz Jarczak (Piast Żmigród): Piast Żmigród - Lechia Zielona Góra - 1:3 (0:2) [na boisku: 74-90 minuta].
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Region

gmina
Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Feliksów

Gasili pożar dachu

kurier baranowa
sierpień 2021, nr 27 (1211)
Na zaproszenie wójta Bogumiły Lewandowskiej-Siwek 13 sierpnia br. gminę Baranów odwiedził wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Choć głównym celem wizyty było podpisanie umowy na kolejne zadanie współfinansowane przez samorząd województwa wielkopolskiego, to gość spędził tego dnia w Baranowie znacznie więcej czasu niż pierwotnie
planował

Marszałek odwiedzi ich jeszcze raz

Strażacy podali dwa prądy wody w natarciu
na palący się dach. Fot. KP PSP Kępno

10 sierpnia br., o godzinie 15.24,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Feliksów.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, OSP Mroczeń, OSP Baranów, OSP Laski i OSP Słupia pod
Kępnem.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że pali się dach budynku
jednorodzinnego pokrytego strzechą.
Zgłaszający przed przybyciem jedno-

stek straży podjął próbę gaszenia pożaru. - Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie odłączono zasilanie
w energię elektryczną w budynku
oraz podano dwa prądy gaśnicze w
natarciu na palący się dach. Następnie rozstawiono drabiny przenośne,
z których dogaszono pozostałe zarzewia ognia. Całość sprawdzono kamerą termowizyjną. Po zakończeniu
działań gaśniczych na dach założono plandekę zabezpieczającą – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Umowę na zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie
Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej”
podpisano w ekspresowym tempie.
Gmina Baranów otrzymała na ten cel
48.970 zł w ramach programu „Deszczówka”. – Bardzo dziękujemy marszałkowi za wsparcie i liczymy na
więcej – powiedziała wójt Bogumiła
Lewandowska-Siwek. Następnie zaprosiła gościa do zwiedzenia nowego
kompleksu oświatowo-sportowego w
Baranowie. – To nasza sztandarowa
inwestycja, zrealizowana wyłącznie
ze środków własnych – podkreśliła.
Rozmach tego zadania zrobił na marszałku spore wrażenie.
Marszałka Krzysztofa Grabow-

skiego zobaczymy ponownie w Baranowie, bowiem przyjął on zaproszenie na wojewódzką inaugurację

nowego roku szkolnego, która odbędzie się 1 września br. w Baranowie.
ems

Marszałek i wójt zwiedzają nowy
kompleks oświatowo-sportowy

ECHO RYCHTALA
sierpień 2021, nr 29 (977)

Palił się dach pokryty
strzechą. Fot. KP PSP Kępno

Dożynki parafialne i odpust świętego Rocha w Krzyżownikach

Rolnicy dziękowali za plony

Parafia Krzyżowniki w gminie
Rychtal liczy sześć wsi sołeckich. Są
to: Zgorzelec, Sadogóra, Skoroszów,
Stogniewice, Proszów i Krzyżowniki. W zabytkowym, drewnianym
kościele w Proszowie została odprawiona dożynkowa msza święta, którą
koncelebrował ks. kanonik Andrzej
Milian. Delegacje z poszczególnych

wydarzenia na skalę gminy czy powiatu. Znajduje się tam również boisko do piłki ręcznej, plac zabaw dla
dzieci, utwardzona polbrukiem płyta do tańca oraz wydzielony plac na
odbywające się tu często ogniska. Powierzchnia terenu po byłej żwirowni
wynosi około 0,5 ha. Sołtys wymyślił
nazwę tego obiektu: „Studniczanka”,

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2021, nr 31 (982)
Zamontowano próg zwalniający na drodze przy przedszkolu i żłobku w Perzowie

Nowy próg zwalniający

W połowie sierpnia zamontowano nowy próg zwalniający typu
wyspowego na drodze przy żłobku i
przedszkolu w Perzowie. Próg zwalniający wymusza konieczność ograniczenia prędkości i dostosowania się
do przepisów ruchu drogowego, które
nie zawsze są przestrzegane przez
kierowców. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze przy
przedszkolu, a także wśród mieszPróg zwalniający
w Perzowie

kańców. Na odcinku drogi, na którym
próg został zainstalowany kierowcy
zobowiązani są do poruszania się z
prędkością maksymalną 30 km/h.
Na skrzyżowaniu w okolicach przedszkola została zmieniona również organizacja ruchu. Wydatek poniesiono w ramach bieżącego utrzymania
oznakowania drogowego na drogach
gminnych.
Oprac. m

Dożynkowa delegacja
z wieńcem i chlebem

wsi przybyły z wieńcami dożynkowymi w podzięce za tegoroczne
plony. W tym samym dniu w kościele w Proszowie miał miejsce odpust
świętego Rocha, święto było więc
podwójne.
Dalsza część uroczystości została
przeniesiona do wsi Zgorzelec, gdzie
zebrali się mieszkańcy i zaproszeni
goście. Staraniem sołtysa Zgorzelca,
Krzysztofa Zawady na terenie byłej
żwirowni powstał obiekt, na którym
została zlokalizowana stylowa wiata z drewna, w której odbywają się
różne imprezy, nie tylko dotyczące
samej wsi Zgorzelec. Czasami są to

od niedaleko przepływającej rzeczki
Studnica. To właśnie tam mieszkańców Zgorzelca i zaproszonych gości
powitał sołtys K. Zawada. Na uroczystość dożynkową przybyli m.in.:
wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk
z małżonką Patrycją, przewodnicząca Rady Gminy Rychtal Aleksandra
Olejnik, skarbnik gminy Krystyna Skiba-Liebner, przedstawiciel
zaprzyjaźnionego Koła Łowieckiego „Diana” Dariusz Balcerzak z
małżonką i przedstawiciel Koła
Łowieckiego „Jeleń” Stanisław Polowy. Swoją obecnością zaszczycił zebranych także ks. kanonik A. Milian,

proboszcz parafii w Krzyżownikach,
do której należy Zgorzelec i Proszów.
Gry i zabawy z dziećmi prowadziły
dwie dziewczyny z miejscowości,
wyznaczone przez sołtysa. Dla dorosłych było przeciąganie liny, dla dzieci i młodzieży – zabawa „hula hop” i
wiele innych konkurencji.
- Plony tegoroczne są o około
25% mniejsze od ubiegłorocznych.
Wpływ na tę sytuację miała tegoroczna długotrwała susza, a następnie nadmierne opady deszczu – takie
opinie uzyskano od rolników ze Zgorzelca. - Gleby są tutaj przeważnie
bielicowe, klasy piątej i szóstej. Nie
można powiedzieć, aby była to „bogata kraina”, jak podają historyczne
źródła w Rychtalu – dodali.
Mieszkańcy i zaproszeni dożynkowi goście bawili się świetnie do
późnych godzin nocnych. Do tańca
rzygrywał zespół muzyczny „Forte”. Jak to zwykle u sołtysa Zawady,
wszelkiego jadła i napojów było pod
dostatkiem, co jest zasługą zaangażowanych gospodyń, w tym żony
sołtysa, Jadwigi. Sołtys Zawada
poprzez swoją działalność stał się
prawdziwym trybunem ludowym.
Nie tak dawno w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał tytuł „Sołtysa Roku”. Jest także radnym gminy
Rychtal. W powiecie kępińskim pełni
funkcję przewodniczącego Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Andrzej Wawrzyniak

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
Zapraszamy do czytania i komentowania!
10

Tygodnik Kępiński 26 sierpnia 2021

Region

ogłoszenia

Wójt Gminy Bralin

wieści znad pomianki
sierpień 2021, nr 30 (1024)

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych położonych
w miejscowości Nowa Wieś Książęca,
gmina Bralin

Czytanie z psami wzbudziło niemałe emocje wśród dzieci z przedszkola i żłobka

Czytanie w plenerze z Adą i Teosiem

9 sierpnia br. kierownik Filii
Bibliotecznej w Łęce Opatowskiej
Katarzyna Sobania-Okoń zorgani-

przeczytał M. Kowalski. Dzieci z
radością wysłuchały zabawnej przygody bohatera i z zainteresowaniem

grodę nagrodziły ją ogromnymi brawami.
Z kolei Teoś jest bardzo spokojny
i uwielbia dzieci. Każdy przedszkolak
mógł pogłaskać pieska, a nawet przytulić się do niego. W trakcie pokazu
Pan Marek przeprowadził pogadankę
na temat odpowiedniego zachowania
się wobec psów, np. co lubią, a czego
nie akceptują, jak opiekować się zwierzęciem itd. Dzieci pokochały Teosia
i Adę od pierwszego wejrzenia i na
pewno spotykanie z nimi pozostanie
im długo w pamięci.
Oprac. m

M. Kowalski z najmłodszymi
czytelnikami

zowała plenerowe głośne czytanie, w
którym wzięły udział dzieci ze Żłobka oraz przedszkolaki, które uczęszczają na wakacyjny dyżur do Przedszkola w Łęce Opatowskiej. Gościem
specjalnym był Marek Kowalski,
który przyjechał ze swoimi psami
rasy Border Collie: Adą i Teosiem.
W pierwszej części spotkania,
dzieci wysłuchały bajki o Reksiu pt.
„Kacza szkoła przetrwania”, którą

odpowiadały na pytania zadawane
przez czytającego.
W drugiej części spotkania atrakcją był pokaz umiejętności psów.
Pierwsza zaprezentowała się Ada,
która z niecierpliwością czekała na
swój występ. Ada to pełen energii
pies, który potrafi m.in. przeskakiwać
przez przeszkody, turlać się, wspinać
po drabinie. Dzieci były pod wielkim
wrażeniem umiejętności Ady i w na-

Psy były
główną atrakcją

11 sierpnia 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie odbyły się zajęcia pt. „Breloki z filcu” organizowane w ramach zadania „Dzieje się
w bibliotece – zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży z elementami biblioterapii”

Robią breloczki z filcu

Uczestnicy warsztatów...

Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone
przez bibliotekarz Ewę Kołek oraz
dyrektor biblioteki Gabrielę Brzezińską.
W ramach zajęć dla uczestników
przygotowano część kreatywno –
warsztatową polegającą na szyciu
breloków z filcu. Filc jest niezwykle
kreatywnym materiałem, który pozwala na wykonanie różnego rodzaju
ozdób i dekoracji. Taką ozdobą, którą
możemy nosić przy sobie są przede
wszystkim breloczki. Na początku
dzieci ćwiczyły nawlekanie nitki na
igłę i robienie pętelki, co wcale nie
okazało się takie proste. Następnie

każdy nieskomplikowanym ale mocno trzymającym ściegiem zaczął
naszywać ozdobne elementy bre-

loka. Ostatnim etapem pracy było
zszycie i wypełnienie watą wisiorka
oraz przymocowanie tasiemki z karabińczykiem. Dodatkowo, jak na
każdym warsztacie z cyklu „Dzieje
się w bibliotece…”, każdy uczestnik
wykonał własną, trwałą grafikę na
koszulce.
Podczas zajęć dzieci wysłuchały
opowiadania Diany Hsu pt. „Smok
Josh” dotyczącego tolerancji. Tekst
opowiadania pomógł dzieciom zrozumieć tak ważny temat akceptacji,
szacunku i różnorodności.
Zajęcia pokazały dzieciom, że
postawę poszanowania drugiej osoby powinniśmy budować w sobie już
od najmłodszych lat i dzięki temu, że
ludzie są różni, doskonale się uzupełniają.
Oprac. m

Nr ewid.

Nieruchomość I

Nieruchomość II

Nieruchomość III

299/3

299/4

299/9

Pow. (ha)

0,1099

0,1099

0,1116

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

Położenie

Nowa Wieś Książęca Nowa Wieś Książęca Nowa Wieś Książęca

Cena wywoławcza netto

43.000,00 zł

43.000,00 zł

44.000,00 zł

Wysokość wadium

4.000,00 zł

4.000,00 zł

4.000,00 zł

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

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

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się 29 września 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 299/9,
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 RYCHTAL
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychtalu, ul. Rynek
nr 1, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rychtalu
https://bip.rychtal.pl został wywieszony na okres 21 dni od
26 sierpnia 2021 r. – wykaz nieruchomości stanowiących
własność Gminy Rychtal, oznaczonych jako działki: nr 169/2
o pow. 0.20 ha, położona w Rychtalu, nr 62 o pow. 0,25 ha i nr
528/2 o pow. 0,08 ha położone w Skoroszowie, przeznaczone
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Rychtal –
tel. 62 / 78 16 820.
WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

Pożar ścierniska przy drodze łączącej miejscowości Młynarka i Biadaszki

Paliło się ściernisko

Fot. KP PSP Kępno

Projekt został dofinansowany z
programu Partnerstwo dla książki
ze środków finansowych Ministra

I. ZAKRES PRZETARGU:

...robią piękne breloczki

9 sierpnia br., po godzinie 18.00,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze ścierniska
przy drodze łączącej miejscowości
Młynarka i Biadaszki. Na miejsce
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Słupia pod Kępnem, OSP Piaski
i OSP Opatów. Po dotarciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono pożar ścierni-

ska o powierzchni 100 m2.
- Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie podano jeden prąd
wody w natarciu na palące się ściernisko, co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Przed zakończeniem
działań miejsce zdarzenia dokładnie
przelano wodą – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR
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Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim w 2021 roku
Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 47), Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2021 r. na
obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 360/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim wyznacza się w okresie od 3 września do 30 września 2021 r.
Powiatowa Komisja Lekarska w Kępnie będzie miała swoją siedzibę w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Mianowice 2 h i pracować będzie codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 8.30 – 16.30.
Komisja ta jest właściwa terytorialnie dla mieszkańców miasta i gminy Kępno oraz gmin: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.
Szczegółowy harmonogram stawiennictwa zainteresowani otrzymają od właściwych wójtów i burmistrza w drodze indywidualnych wezwań.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia
służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. należy wezwać:

1) mężczyzn urodzonych w 2002 r. tzw. „rocznik podstawowy”
2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. „roczniki starsze”.
Do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r., ale nie zostały do niej wezwane z powodu wcześniejszego zakończenia
kwalifikacji wojskowej (w dniu 13 marca 2020 r.) oraz którym nie wydano (z różnych powodów) orzeczeń lekarskich;
3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa/powiatu.
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa/powiatu, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w województwie/powiecie;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 ppkt 11 Wytycznych;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. „ochotnicy”.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:
1) wójtowi lub burmistrzowi:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe.
2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:
		 - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo jej ukończenia) lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny (osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej), zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny
dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz
książeczkę wojskową.
Ważne jest więc, aby podczas stawiennictwa przedstawić powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, mogącą świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi
to komisji poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia
zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub na obserwację
szpitalną, których wyniki uwzględniane zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i badania specjalistyczne oraz poddanie
się obserwacji szpitalnej jest obowiązkowe i bezpłatne. Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie i
historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej.
W wyniku badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej określana zostaje kategoria zdrowia danej osoby wskazująca zdolność, czasową niezdolność, niezdolność do
czynnej służby wojskowej w czasie pokoju lub trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. - A, B, D, lub
E). Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2021 r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi
wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku
stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu, leczenia szpitalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza. Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana
do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do
kwalifikacji wojskowej.
Warto pamiętać, że na osobę, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji
lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do
kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z prawem, niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień
w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia
wolności zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372).
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z przedstawicielem burmistrza lub wójta zajmującym się kwalifikacją wojskową, właściwej gminy ze względu na Państwa zamieszkanie
lub z Sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie tel. 62 / 78 28 908.

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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FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

Ogłoszenia

reklamy

Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działkę w Klinach, Hanulinie, Zosinie,
Białym Młynie. Tel. 795 413 001.
(TK 74/08/21)
Kupię garaż przy ul. Spółdzielczej lub Wiosny
Ludów w Kępnie. Tel. 661 995 884.
(TK 74/08/21)
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)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam budynek gospodarczy (uzbrojony)
na działce 17 arów - Tabor Wielki.
Tel. 885 394 472.
(TK 75/08/21)
NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Mieszkanie do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 70/08/21)
Do wynajęcia kawalerka, umeblowana Kępno. Tel. 606 365 377.
rolnicze
Sprzedam tonę pszenżyta.
Tel. 728 285 647.

(TK 76/08/21)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Ciągnik C4011/60/ 1969 r., opryskiwacz,
kopaczka dwurzędowa, przyczepa 3,5-tonowa,
drewniane burty, przyczepka do przewozu
żywca. Tel. 885 394 472.
(TK 25/04/21)
sprzedam
Sprzedam strop teliwa 90 m2, belki długości
4,2 m + pustaki. Tel. 796 215 584.
(TK 79/08/21)
Sprzedam gołębie „Rysie”.
Tel. 503 493 818.
(TK 73/08/21)

Sprzedam cukinie duże i małe, dynie. Przy
posesji na ul. Długiej 5 w Kępnie.
(TK 66/07/21)

burmistrz miasta i gminy kępno
informuje

Sprzedam wytaczarkę do bębnów samochodowych różnych typów. Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 67/07/21)
Sprzedam pianino antyczne w idealnym
stanie, dwuletnia gwarancja.
Tel. 662 046 560.
(TK 61/07/21)
Sprzedaż drewna opałowego, bukowego,
suchego, z dowozem. Więcej informacji
pod numerem telefonu: 62 78 10 366 lub
osobiście w firmie STOLMER, Mroczeń 7,
63-604 Baranów, pn.-pt. 8.00-16.00.
(TK 72/08/21)
US£UGI
Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych,
licencjackich i magisterskich.
Tel. 537 951 605
(TK 78/08/21)
Poszukuję osoby do pracy okazjonalnie,
na godziny, do osoby przewlekle chorej,
leżącej, mało komunikatywnej.
Tel. 605 695 567
(TK 68/08/21)
Renowacja stolarska pianin przedwojennych i strojenie z naprawą.
Tel. 662 046 560.
(TK 62/07/21)

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Armii Krajowej w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 2718/2
o powierzchni 0,0112 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00051623/7, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, stanowiącej działki nr 2544 i 2545, w celu poprawy warunków
jej zagospodarowania.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU:
1.
2.
		

Tablica ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno,
ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 26 sierpnia 2021 r. do 17 września 2021 r.
Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Kępno.

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) – adres do korespondencji:
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/- / mgr inż. Piotr Psikus

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Minikoparka - wiertnica. Usługi - wynajem. Tel. 692 604 062.
(TK 46/05/21)
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)
POZOSTAŁE
Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 608 654 244.
(TK 77/08/21)

burmistrz miasta i gminy kępno
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU:
Nieruchomości lokalowa (lokal mieszkalny) nr 17, wchodzący w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Kępnie, przy ul. Wiosny Ludów 8, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 1870/2 o powierzchni
0,0759 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00032966/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kępnie,
bliżej opisanej w tabeli:
Określenie polożenia

Nr lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia pomieszczeń
przynależnych

Udział w częściach
wspólnych

Kępno,
ul. Wiosny Ludów 17

Lokal nr 17

37,35 m2

11,34 m2

479/10000

Lokal przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu. Sprzedaż lokalu następuje wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych (piwnic) oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym z udziałem w gruncie.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU:
1.
2.
		

Tablica ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno,
ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 26 sierpnia 2021 r. do 17 września 2021 r.
Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Kępno.

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) – adres do korespondencji:
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/- / mgr inż. Piotr Psikus

MASAŻ

I REHABILITACJA

DOMOWA
- TANIO -

TEL. 723 882 777
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
James D. Shipman - „Wojna Ireny”
Wrzesień 1939. Gdy wybucha wojna, warszawiacy są przekonani, że wkrótce będzie po
wszystkim. Choć niedługo później ich nadzieje giną pod butami defilujących w stolicy
Niemców, nikt nie spodziewa się tego, co dopiero nastąpi. Irena Sendlerowa, opiekunka
społeczna, jednak się nie poddaje. Zwłaszcza gdy na jej pomoc liczą najsłabsi. Dla nich
gotowa jest współpracować z okupantem, nawet jeśli oznacza to utratę przyjaciół, a także
ukochanego mężczyzny. Poruszający obraz wojny, porywająca historia miłości wbrew
wszystkiemu i dramatyczny wyścig z czasem, w którym stawką jest życie. Z każdym dniem
ogrom nazistowskich zbrodni się powiększa, a Irena przekracza kolejne granice, by chronić
bezbronnych. Kiedy w niebezpieczeństwie znajduje się jej ukochany Adam, kobieta zrobi
wszystko, by dostać się do getta. A gdy już tego dokona, nie cofnie się przed niczym, by
ocalić jego, przyjaciół i tych, którzy poza nią nie mają nikogo – żydowskie dzieci. Tyle że
nawet heroiczna odwaga może nie wystarczyć – Niemcy przygotowują się do likwidacji getta,
a w otoczeniu kobiety jest szpieg, który donosi o wszystkim. Wyścig z czasem
trwa, a Irena nie może go przegrać.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Magdalena Krauze - „ZdradzONA”
Joanna jest po czterdziestce. Ma wymarzony dom, satysfakcjonującą pracę, w której
spodziewa się awansu, cudowne dzieci oraz wspaniałego męża. Ostatnimi czasy mąż jest
jakby mniej wspaniały, bardzo często wyjeżdża na delegacje, a kiedy jest w domu, nie
rozstaje się z telefonem. Joanna nie może zrozumieć zachowania Roberta, ani dystansu,
jaki nagle pojawił się między nimi. Dzięki skutecznym namowom sąsiadki, podstępem
przechwytuje telefon męża. Czy po tym, co znajdzie w telefonie Roberta będzie umiała
stawić czoło faktom? Czy znajdzie w sobie siłę, aby uporać się z katastrofą
we własnym życiu i być przy tym wsparciem dla przyjaciółki, która teraz
bardzo jej potrzebuje?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Rachel Abbott - „Odwróć wzrok”
Myślałam, że jestem bezpieczna, ale się myliłam. Jestem już tutaj stanowczo zbyt długo.
Teraz Genevieve nie żyje, a policja jest już w drodze. Czas ruszać w drogę. Muszę trzymać
się planu, który opracowałam po przybyciu do tego miasta. Torbę mam już spakowaną.
Zawsze tak robiłam. Zniszczę każdy dowód mojego istnienia. Policja nigdy nie może mnie
odnaleźć. Jeśli im się to uda, to jemu również. Popełniłam błąd i ktoś musiał umrzeć. Ale
to ja doprowadziłam do jej śmierci. Muszę dokonać wyboru. Jeśli będę dalej uciekać, nigdy
się nie zatrzymam. Jeśli wrócę, on każe mi cierpieć. Ile ludzkich żyć może
zrujnować jeden człowiek?

zatrudni osobę z doświadczeniem lub do przyuczenia
na stanowiska:

- lakiernik meblowy,
- operator robota CNC do lakierowania krzeseł,
- ślusarz, pomocnik ślusarza,
- operator maszyny CNC do obróbki drewna,
- operator okleiniarki, maszyn stolarskich.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 33
SPONSORZY NAGRÓD:

Miejsce pracy: Baranów, Mroczeń

Tel. 605 064 501

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

„Tygodnika Kêpiñskiego” do 1 września 2021 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. James D. Shipman - „Wojna Ireny”,
2. Magdalena Krauze - „ZdradzONA”,
3. Rachel Abbott - „Odwróć wzrok”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 nagrody otrzymuj¹:

Grażyna Seiffert (Baranów),
Paulina Pacyna-Dawid (Kępno),
Tomasz Zawada (Perzów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji. Jeśli będziesz myślał o własnych
korzyściach i nie denerwował się z byle powodu,
wtedy możesz odnieść wielki sukces! Karta radzi
też poważnie podchodzić do miłosnych obietnic.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu będziesz miał mnóstwo obowiązków. Jeśli skupisz się na najważniejszych sprawach, to dasz radę odnieść imponujący sukces.
Nie denerwuj się i zrób dobry plan, a tydzień zaliczysz do udanych.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu będziesz walczył o swoje sprawy,
przekonywał innych do swoich pomysłów i odważnie bronił swojego stanowiska. Energii Ci nie zabraknie i poradzisz sobie ze wszystkimi ambitnymi
pomysłami.

1.

Apteka „Burchacińscy” - 26.08.2021 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 27.08.2021 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 28.08.2021 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 29.08.2021 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 30.08.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 31.08.2021 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 1.09.2021 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.

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

UWAGA!

Rak 23 VI – 22 VII
Porozmawiaj z przyjacielem, a wspólnie wpadniecie na doskonałe pomysły. Karta wróży możliwość
pogodzenia z osobą, która była na Ciebie obrażona. Bądź szczery i wyrozumiały, a spotkasz się
z wielką życzliwością i wsparciem ze strony ludzi.

Lew 23 VII – 22 VIII
Karta przestrzega przed zbytnią biernością i nieśmiałością w miłości. Może być Ci trochę wstyd
wyznać uczucia lub okazać sympatię, co druga
osoba odbierze jako brak zainteresowania z Twojej strony.

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

Waga 23 IX – 23 X
Pojawi się ktoś, kto doda Ci optymizmu. Możesz
otrzymać wspaniałą wiadomość lub zaproszenie
na ciekawą imprezę. Uwierz w swoje zalety, bądź
szczery i odważny. W miłości karta wróży udaną
randkę.

Skorpion 24 X – 21 XI
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka Was poróżniła.

„ŚWIAT TKANIN”

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Wodnik 20 I – 18 II
Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy Ci
zazdroszczą. Nie pozwól im działać i odważnie
broń swoich spraw. Czeka cię sprzeczka, która
pokaże, kto jest wrogiem, a kto prawdziwym przyjacielem.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu masz szansę na miłość! Czeka
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

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

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

Otrzymasz dobre wiadomości lub dwuznaczna
sytuacja wyjaśni się, a nawet obróci się na Twoją
korzyść. Pomogą Ci przyjaciele, a ich dobre rady
zachęcą Cię do działania. Karta wróży też udaną
imprezę i zapowiada nowe znajomości.

Ma
na ter
su iał
kc
es

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

Strzelec 22 XI – 21 XII

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

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.
do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

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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