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Nowy blok operacyjny
uroczyście otwarty

mięso
mięso
mielone
mielone

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:

We wtorek, 4 września 2018 r., uroczyście oddano do użytku nowo
wybudowany blok operacyjny przy
SPZOZ w Kępnie. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł, z czego
85% stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.
str. 7

- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.

Ku pamięci

Bralińska

pograniczników

karczma część I
Bralin to niewielka miejscowość, która do stycznia 1920 r.
leżała w Niemczech, na Śląsku i należała do sycowskiego powiatu. W wyniku ustaleń konferencji pokojowej w
Wersalu po zakończeniu I
wojny światowej, Bralin został przyłączony do Polski,
w Wielkopolsce, w powiecie
kępińskim. Do 1934 r. miał
status miasta, którym zarządzał burmistrz i miejscy radni. Potem została siedzibą
gminy, którą zarządzał wójt.
Obecnie nadal jest siedzibą gminy i liczy około 2800
mieszkańców.
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Kompleks sportowy
z dofinansowaniem
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Plon niesiemy,
plon w gospodarza dom
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Sport ma łączyć,
a nie dzielić!
Czyli jak
w Kępnie o tym
zapomniano...

Eksponowanie
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banerów
kością
niezgody

Psikus czy Szczęsny?
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Wiadomości

informacje
28 sierpnia 2018 r. odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Kępińskiego

O remontach planowanych i trwających
Na początku sesji wiceprzewodniczący Rady Dariusz Gąszczak
odczytał list gratulacyjny skierowany przez starostę kępińskiego do
młodszego inspektora Roberta Ciesielskiego z okazji powołania go na
stanowisko komendanta powiatowego Policji w Kępnie. – Pragnę złożyć
panu najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia osobistej i zawodowej
pomyślności. Proszę przyjąć słowa
uznania dla pełnej poświęceń służby
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – mówił
wiceprzewodniczący w imieniu starosty, życząc R. Ciesielskiemu sukcesów, wytrwałości i powodzenia w
realizacji zamierzeń oraz satysfakcji
z wykonywanej pracy. Dziękując za
życzenia, nowy komendant wyraził
natomiast przekonanie, że współpraca policji z samorządem powiatowym
będzie przebiegać, tak jak do tej pory,
bezproblemowo.
Podczas sierpniowych obrad radni pytali, między innymi, o remonty
dróg powiatowych, dyskutowali też
o zasadach rozdzielania przeznaczanych na ten cel pieniędzy.
Jedno z pytań dotyczyło planowanego remontu ulicy Broniewskiego w Kępnie. – Dzieje się tam coś?
Będzie się coś działo czy nie będzie
się działo? – dopytywał radny Jan
Cegła.
- Absolutnie będzie się działo,
już się powinno dziać. Monitorujemy

sprawę, w najbliższych dosłownie
dniach będzie rozpoczęty remont. Na
razie jest wszystko zgodnie z umową
– odpowiedział starosta Witold Jankowski.
- Remont Broniewskiego taki
doraźny tylko robiony, tak? Nakład-

gminy Kępno skłonny jest partycypować w kosztach remontu ulicy Dworcowej. – Taki ambaras, że dwóch
chce naraz. Ale tu jakoś się mijacie
z panem burmistrzem – stwierdził. Tu chcecie dofinansowanie na Broniewskiego i robić doraźnie, a tam

Powiatowe obrady odbyły
się 28 sierpnia br.

ka, wyprostowanie krawężników,
nic tam więcej się nie będzie działo
– kontynuował radny Cegła, przywołując też temat oczekiwanego remontu kępińskiej ulicy Dworcowej. - Tam
mamy dofinansowanie pięćdziesiąt
procent od mostu do Przemysłowej
i nie chcemy tego robić, a tu robimy doraźnie. To czemu nie chcemy
się na to zgodzić? Tu chcecie, żeby
dofinansował wam burmistrz do doraźnego, a burmistrz wiadomo, nie
jest takim zwolennikiem, żeby robić
doraźne remonty, tylko chce robić
remonty gruntowne – mówił radny, wskazując, że burmistrz miasta i

on chce dofinansować, zrobić dobrze
i nie ma zgody.
- To nie jest zupełnie tak, jak
pan radny raczył powiedzieć – odpowiadał starosta. - Pan burmistrz
swego czasu zgłosił taką propozycję, że wszelkie inwestycje dotyczące bezpieczeństwa, czyli chodniki,
przejścia i tak dalej może wspomóc
finansowo. To jest jedna kwestia.
Druga sprawa. Przypomnę, że ulica
Dworcowa nie dostała dofinansowania. Jeżeli mówimy o tym, że tą
drogę trzeba przebudować całościowo, to mówimy o zupełnie innych
pieniądzach. Ulica Broniewskiego

naprawdę jest w stanie fatalnym
i żeby go jakoś poprawić, to robimy dobrą nakładkę i wymieniamy
wszystkie krawężniki, a także będzie
przeprowadzony monitoring tak
zwanej deszczówki. Włodarz wyznał,
że proponowane przez burmistrza dofinansowanie odcinka ulicy Dworcowej nie rozwiązuje sprawy. - Ta ulica
musi być od początku do końca przebudowana. (…) Mówimy o zupełnie
innych pieniądzach – przekonywał
W. Jankowski.
- Zmianie ulega zadanie „Przebudowa drogi Krążkowy - Mikorzyn” - poinformował w dalszej części obrad skarbnik Marcin Trojak
podczas omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Kępińskiego na lata 2018
- 2028. Zarząd postanowił przeznaczyć na to zadanie dodatkowo 250
tys. zł z tytułu robót, które wniknęły
w trakcie jego realizacji. - Wykonawca zadeklarował, że to nie jest koniec
kosztów dodatkowych na tej drodze,
ale nie potrafi określić jakiej to kwoty dotyczy - dodał skarbnik powiatu.
Na prośbę radnego Tomasz Gatnera szczegóły tej inwestycji przybliżył naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa Jerzy Dobrzyński.
– Na tą chwilę nie wiem, co jeszcze

tam wyskoczy – przyznał naczelnik w
odpowiedzi na pytanie radnej Renaty
Ciemny, jakie jeszcze mogą wyniknąć
prace, za które trzeba będzie zapłacić.
Podczas sesji podjęte zostały
również uchwały, m.in. w sprawach:
zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok
oraz przekazania wojewodzie wielkopolskiemu skargi na nienależyte
wykonywanie zadań przez starostę
w zakresie wykonywania zadań zleconych dotyczących naliczania i pobierania opłat z tytułu użyłkowania
wieczystego położonej w Kępnie
nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa. Ustalono regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw. Przegłosowano
też szczegółowe warunki umorzenia
w całości lub w części - łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstąpienia w
całości od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
bem

„Strefa Kobiet” działa w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kępnie

Kreatywne kobiety w bibliotece

8 września br. Szymon Szczęsny poinformował, że wystartuje w zbliżających się wyborach na burmistrza

Psikus czy Szczęsny?

Szymon Szczęsny w miniony
sobotni poranek poinformował na
swoim profilu facebook’owym, że w
najbliższych wyborach samorządowych będzie ubiegał się o fotel burmistrza, startując z komitetu Przyjazny Samorząd dla Miasta i Gminy
Kępno. - Odpowiadając na Wasze
liczne głosy, informuję, że postanowiłem kandydować na stanowisko
burmistrza Kępna w najbliższych
wyborach samorządowych. Zapraszam do komentowania - jestem
ciekaw, co sądzicie o mojej decyzji
- napisał Sz. Szczęsny Po tym zaproszeniu pod jego wpisem pojawiło
się kilkadziesiąt lajków oraz komentarzy popierających jego decyzję. Po
tych wpisach kandydat na włodarza
miasta tak argumentował swoją decyzję. - Dziękuję za wsparcie. Sposób w jaki potraktował Was obecny
włodarz, jest według mnie niedo-

puszczalny. To i jeszcze kilka innych
czynników jest powodem mojej decyzji o starcie w wyborach. Myślę
że najwyższa pora, aby zmienić w
Kępnie styl sprawowania władzy i
komunikacji. Pozdrawiam straża-

Sz. Szczęsny kandydat
na burmistrza

ków. Jednocześnie w rozmowie telefonicznej powiedział: – Wiele osób
namawiało mnie, abym wystartował w wyborach, gdyż chcą zmian
w gminie Kępno, to mnie między innymi zmotywowało, że zdecydowałem się kandydować na burmistrza
– stwierdził Sz. Szczęsny. O tym, co
było powodem, dla którego zdecydował się kandydować, zapowiada, że
poinformuje szczegółowo na konferencji prasowej.
Przypominamy, że w czasie kadencji burmistrz Anieli Kempy, Sz.
Szczęsny pełnił przez 3 lata (2010
-2013) stanowisko wiceburmistrza.
W ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się o fotel burmistrza,
przegrywając w II turze z obecnym
burmistrzem Piotrem Psikusem
874 głosami.
Przez ostatnie lata prowadził
własną działalność gospodarczą. m

„Strefa Kobiet” powstała w kępińskiej bibliotece
z inicjatywy kreatywnych czytelniczek

W piątek, 24 sierpnia 2018 r., w
Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Kępnie odbyło się drugie spotkanie
„Strefy Kobiet”. Tym razem tematem
były blogi internetowe poświęcone
marketingowi, grafice, mediom społecznościowym. Gościem specjalnym była natomiast Iwona Sykulska, dyrektor Klubu Oriflame, która
chętnym paniom przeprowadziła
badanie cery oraz doradzała, jak dobierać kosmetyki do konkretnego rodzaju cery.
„Strefa Kobiet” powstała w kępińskiej bibliotece z inicjatywy kreatywnych czytelniczek. Strefa - to

spotkania, otwarte dla kobiet, które
chcą się rozwijać, nauczyć ciekawych
rzeczy lub po prostu spotkać się z innymi kobietami. Spotkania odbywają
się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. Ich tematyka zależy
od pomysłów i potrzeb uczestniczek.
Pierwsze spotkanie, które odbyło się
w lipcu, poświęcone było tworzeniu
mapy marzeń oraz planowaniu kolejnych spotkań grupy.
Kolejne spotkanie odbędzie się
13 września, a jego tematem będzie
motywacja i rozwój osobisty.
Oprac. bem
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Wiadomości

Aktualności

Pięcioro dzieci z Kępna wyjechało na bezpłatne kolonie do Puszczy Kampinoskiej, organizowane przez Fundację Muszkieterów

Wyjątkowe „Wakacje z Muszkieterami” dobiegły końca
Tegoroczne wakacje na długo
pozostaną w pamięci ponad 750 dzieci z całej Polski, które miały okazję
wyjechać na kolonie w ramach charytatywnej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Organizatorem kolonii
była Fundacja Muszkieterów, a fundatorami wypoczynku – właściciele
sklepów Intermarché i Bricomarché
z całej Polski.

- Trzecia edycja największej akcji charytatywnej Fundacji Muszkieterów była wyjątkowa – to ponad
750 uczestników, 56 dni zabawy i
nauki, 8 turnusów kolonijnych i niezliczona ilość uśmiechów. Tym razem
dzieci nie wyjechały nad morze czy w
góry, ale spędziły wspaniały czas w
Julinku koło Warszawy, w samym
sercu Puszczy Kampinoskiej. Oka-

Jedną z przygotowanych przez organizatorów
atrakcji było spotkanie z Sylwią Gruchałą

Tegoroczna edycja „Wakacji z
Muszkieterami” jest już trzecią, którą zorganizowali Muszkieterowie.
Celem inicjatywy było zapewnienie
niezapomnianego wypoczynku dzieciom, które ze względu na trudną
sytuację życiową lub finansową nie
miałyby możliwości wyjazdu poza
miejsce zamieszkania. W tym roku
z tej szansy skorzystało aż 750 dzieci
w wieku 8-14 lat, ze 172 powiatów z
całej Polski. Wśród nich znalazło się
pięcioro dzieci z Kępna.

zało się, że większość naszych podopiecznych nigdy nie było w stolicy
Polski, a wizyta na PGE Narodowym, w Centrum Nauki „Kopernik”
czy przejażdżka metrem okazała się
dla nich niespotykanym przeżyciem
– mówił prezes Fundacji Muszkieterów Marek Feruga.
Wypoczynek dzieci przepełniony
był wieloma atrakcjami, m.in. grami i
zabawami w czystych lasach Puszczy
Kampinoskiej, kąpielami w aquaparku i wycieczkami do Warszawy. Park

Rozrywki „Julinek”, który gościł małych Muszkieterów, zapewnił zabawę
w parku linowym, na polu mini golfa,
a także animacje w iście cyrkowym
stylu.
Wyjątkowym wydarzeniem były
odwiedziny ambasadorki akcji, florecistki i medalistki olimpijskiej, Sylwii Gruchały, która zaprezentowała
dzieciom swoje olimpijskie medale
oraz przybliżyła dyscyplinę sportu,
którą trenowała - szermierkę. - Każde
dziecko zasługuje na niezapomniane
wspomnienia z wakacji oraz odpoczynek po roku szkolnym. Jest to niezwykle ważne dla rozwoju dziecięcej
ciekawości i kreatywności. Wizyta w
Warszawie oraz Puszczy Kampinoskiej to dla podopiecznych fundacji
niepowtarzalna okazja zawarcia nowych przyjaźni czy też odkrycia swoich pasji – mówi S. Gruchała.
„Wakacje z Muszkieterami”
to największa charytatywna akcja
Fundacji Muszkieterów. Przez trzy
lata, dzięki właścicielom sklepów
Intermarchè i Bricomarchè oraz Fundacji Muszkieterów, już blisko 3.000
potrzebujących dzieci wyjechało na
wymarzone wakacje. W tym roku
organizację kolonii mogli wesprzeć
także klienci sklepów, poprzez zakup
charytatywnej torby na zakupy lub
wsparcie zbiórki publicznej prowadzonej przy kasach. Muszkieterowie
w 2018 r. przeznaczyli na organizację
kolonii ponad 750.000 zł.
Ambasadorem akcji jest S. Gruchała, a Honorowy Patronat objął
Rzecznik Praw Dziecka.
Oprac. KR

Kępiński Ośrodek Kultury oraz Kępiński Klub Gier Planszowych zapraszają wszystkich - małych i dużych - poszukujących wyzwań i rozrywki na najwyższym poziomie do
udziału w V Kępińskim Festiwalu Gier Planszowych „Planszostrada”

Piąta edycja

„Planszostrady” przed nami
Festiwal zaplanowany został na
22 i 23 września. Odbędzie się w
Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie
w godzinach od 10:00 do 20:00 (w
sobotę) oraz od 10:00 do 18:00 (w niedzielę). Co ważne - wstęp na imprezę
jest wolny!
Wydarzenie promuje spędzanie
czasu bez komputera, za to w towarzystwie prawdziwych międzyludzkich emocji. Każdy, kto odwiedzi
festiwal może bezpłatnie (tak jak w
czytelni biblioteki) wypożyczyć grę
i zagrać w nią z innymi gośćmi przy
stoliku. Wypożyczalnia i stoliki do
grania będą mieściły się w sali gimnastycznej szkoły. Gwarantowany jest
duży wybór gier – spośród ponad 200
tytułów z klubowej wypożyczalni.

wydawnictwo Lupo Art Games prezentujące własną grę karcianą oraz
inne atrakcyjne stoiska związane z
kulturą, rozrywką i wolontariatem.
- Nowoczesne gry planszowe,
które pragniemy udostępnić odwiedzającym przeszły długą drogę
od znanych wszystkim warcabów,
Chińczyka czy Monopoly. Pewne
znane z nich mechanizmy, typu losowość rzutów kostką czy też logika
ruchu pionów, są wykorzystywane w
nowych grach. Mnogość i kombinacje nowych mechanik są tak liczne,
iż zazwyczaj wywołują zdumienie
u osób, które grały tylko w tytuły
wcześniej wymienione – opowiadają
organizatorzy. - Dziś grę można znaleźć na niemal każdy temat i to nie

Do 15 października 2018 r. chętni mogą zgłaszać się do udziału w VI Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Zaprezentują się powiatowe talenty wokalne

Starosta kępiński zaprasza do
udziału w kolejnej odsłonie festiwalowej solistki i solistów, będących uczniami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, zameldowanych na terenie
powiatu kępińskiego. Na zwycięzców

czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć w Wydziale Zarządzania
Projektami i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kępnie, wraz z
regulaminem konkursu dostępne są na

stronie internetowej powiatu. Eliminacje zaplanowane zostały na 20 października. W przededniu wielkiego finału,
który odbędzie się 28 października br.,
odbędą się też warsztaty z gwiazdą polskiej sceny muzycznej.
Oprac. bem

Poprzednia edycja Kępińskiego Festiwalu Gier
Planszowych przyciągnęła ponad 250 osób

Program festiwalu obejmuje także konkursy (w tym eliminacje Mistrzostw Polski w grę „Potwory w
Tokio” oraz Turniej Międzyszkolny),
w których można wywalczyć wartościowe nagrody oraz codzienne losowanie gier planszowych.
Nowością są prelekcje oraz
warsztaty o tematyce planszówkowej:
„Polskie Autorskie Karty - robienie
gier na wesoło!” oraz „Gry karciane
od kuchni” (prowadzący: PAK Games, sobota, godz.14:00 oraz 17:00,
sala multimedialna/turniejowa).
Po raz pierwszy przygotowana
zostanie sala RPG (dla fanów i osób
zainteresowanych Role Playing Games), czyli gier fabularnych. - Będziemy prowadzili sesje dla nowicjuszy i
nie tylko, którzy chcieliby wkroczyć
w świat przygody – tłumaczą organizatorzy wydarzenia. - Udostępniamy
salkę także dla grup zorganizowanych – zapisy prowadzi kolega na
profilu RPG „Planszostrada” na
Facebooku.
W trakcie festiwalu pojawią się
także: sklep z grami planszowymi,

tylko dla dzieci, np. mamy grę o starożytnych cywilizacjach (7 Cudów
Świata), o gotowaniu (polska Top
Kitchen) oraz kilka gier o PRL czy o
zombie. Wymieniać można bez końca – to po prostu trzeba zobaczyć,
dotknąć, zagrać! - przekonują.
Jak zapewniają, nie trzeba obawiać się braku doświadczenia czy
nieznajomości zasad gier planszowych. Wolontariusze „Planszostrady” przez cały czas trwania imprezy
są do dyspozycji – pomogą w wyborze gry oraz wytłumaczą jej zasady.
Z roku na rok festiwal odwiedza
coraz więcej gości. Ostatnia edycja
przyciągnęła ponad 250 osób. Warto
przybyć, aby zobaczyć, jak działa magia planszówek.
Wszelkie informacje bieżące, a
także informacje o atrakcjach tegorocznego festiwalu znaleźć można w
specjalnie utworzonym wydarzeniu
pn. V Kępiński Festiwal Gier Planszowych na stronie „Planszostrada”
na Facebooku.
Oprac. bem

Tygodnik Kępiński 13 września 2018

3

Informacje

historia
Bralin to niewielka miejscowość, która do stycznia 1920 r. leżała w Niemczech, na Śląsku
i należała do sycowskiego powiatu. W wyniku ustaleń konferencji pokojowej w Wersalu
po zakończeniu I wojny światowej, Bralin został przyłączony do Polski, w Wielkopolsce,
w kępińskim powiecie. Do 1934 r. miał status miasta, którym zarządzał burmistrz i miejscy
radni. Potem została siedzibą gminy, którą zarządzał wójt. Obecnie nadal jest siedzibą
gminy i liczy około 2800 mieszkańców

Bralińska karczma część I

Działo się to we wtorek, 1 maja
1764 r. w zamku w Sycowie (wtedy Wartenberg). W tym dniu Paweł
(Paul) Przybyła (Przybilla) z Bralina,
w radzie nieruchomości kamery wojenno–dominalnej kupił za 50 talarów od pruskiego króla (Fryderyka II
Wielkiego Hohenzollerna) karczmę
w Bralinie. Transakcję sprzedaży –
kupna (Kauf Brief über der Braliner
Kretscham) spisano po niemiecku, na
jednym arkuszu czerpanego papieru
ze znakami wodnymi, zapisując jego
treść na obu stronach karty. Na pierw-

urzędzie. Zabrania się sprzedawania
zagranicznego piwa i wódki (z przygranicznej wtedy Polski, z Kępna –
mój dopisek).
Zapisane też były prawa wynikające z użytkowania zakupionej
nieruchomości: do wykonywania niezbędnych napraw budynków, w tym
spowodowanych przez pożar lub gradobicie otrzyma nieodpłatnie drewno, ma prawo wypasać na „pańskim”
6 koni i 7 sztuk bydła.
Do karczmy należą budynki gospodarcze oraz 112 mórg2 i 16 prętów

Karczma w Bralinie w 1905 r.

szej stronie dokument opatrzono
dwiema tuszowymi pieczęciami: po
lewej stronie pruskim godłem – czarnym orłem w koronie, a po prawej
stronie okrągłą pieczęcią z inicjałami
FR w koronie (Fryderyk Rex) zaś na
końcu dokumentu lakową pieczęcią z
pruskim orłem w koronie i napisem:
Konigl. Amts Stube Der Standes
Herrs.(chaft) Wartenberg (Królewski
Urząd Państwa Stanowego Syców1).
Pod datą jest podpis tamtejszego
urzędnika o nazwisku Fischer.
Pisarz sporządzający ten dokument miał niebywałą fantazję, w swoisty sposób „upiększając” pierwsze
litery niektórych słów kilkoma „zawijasami i falbankami”, za nic mając
poprawną kaligrafię pisma z wyjątkiem niektórych wyrazów. W większości przypadków litery: e, u, n, r, v,
o, na pierwszy rzut oka są prawie nie
do odróżnienia, wymagają dłuższego
wczytywania się w tekst i domyślania
się znaczenia poszczególnych słów.
Zdania są „tasiemcowe”, jakże odmiennie formułowane w porównaniu
do dzisiejszych standardów.
Z treści dokumentu wynika, że
karczma jest sprzedawana powtórnie, a kupujący zobowiązany jest do
spełnienia następujących warunków:
z chwilą otrzymania tego dokumentu
ma natychmiast zapłacić 50 talarów,
płacić rocznie 50 talarów czynszu i
odprowadzać comiesięczny podatek.
Ma służyć gościom i podróżnym w
najlepszy sposób, nie dopuszczać do
burd i bezbożności, a jeśli nie może
temu przeszkodzić, złożyć natychmiast doniesienie, podawać tylko
„pańskie” piwo i wódkę, które zobowiązany jest kupować w królewskim
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kwadratowych 3 pola oraz 17 mórg
i 120 prętów kwadratowych łąk (przy
czym zapewne chodzi o tzw. małe
morgi).
W przypadku zwykłej zmiany
właściciela należy uiścić opłatę w wysokości 10 % wartości (nieruchomości – mój dopisek).
Z tego ostatniego zdania można
wyciągnąć wniosek, że Paweł Przybyła nie kupił karczmy z należącymi
do niej budynkami, polami i łąkami,
lecz kupił jej wieczystą dzierżawę po
swoim ojcu.
W roku 1802 do tego dokumentu
dołączono drugi dokument – wyciąg
z hipoteki nr 72 (tom II str. 329 – 340)
w którym jest zapisane: „weil solcher
auf dem Markt in hiesige Stadt Liege”
- karczma (której właścicielem jest
Paweł Przybyła) znajduje się w Bralinie na rynku (placu targowym). Zadaję sobie pytanie: czy budynek stojący obok dawnego ewangelickiego
kościoła, w którym teraz jest restauracja „Złoty Kłos”, stoi w tym samym
miejscu co karczma Pawła Przybyły?
Zapewne tak jest, bo to na dawnym
rynku – placu targowym stoi ewangelicki kościół i karczma.
Kiedy w 2015 r. wszedłem w
posiadanie tych dokumentów, były
zabrudzone, zakurzone, z ubytkami
papieru na ponaddzieranej w wielu
miejscach krawędziach i wymagały
natychmiastowej fachowej konserwacji, którą zleciłem wyspecjalizowanej
pracowni konserwatorskiej. Dokumenty zostały w specjalnych odczynnikach oczyszczone, odkwaszone,
zagięcia wyprostowane, a ubytki papieru uzupełnione. Cały dokument
zeskanowałem w dużej rozdzielczo-

ści, by móc powiększać poszczególne jego fragmenty celem dokładnego
odczytania jego treści.
Kim był ów karczmarz Paweł
Przybyła, ile miał lat, czy miał rodzinę,
ile lat był w posiadaniu tej karczmy?
Te pytania pojawiły się u mnie z chwilą, kiedy pierwszy raz te dokumenty
zobaczyłem. W tamtych czasach prawie wszyscy mieszkańcy Bralina byli
wyznania katolickiego, zatem istniała
szansa, że w księgach metrykalnych
tamtejszej parafii znajdę o nim jakieś
informacje. W tym celu wybrałem się
do Archiwum Archidiecezjalnego w
Poznaniu, gdzie są przechowywane
księgi metrykalne z dawnej poznańskiej diecezji, w tym Bralina4. I nie
myliłem się, znalazłem. Poniżej wyniki mojej kwerendy.
Paweł (Paul) Przybyła był synem karczmarza (łac. Tabelnarius)
Bartłomieja i Anny Przybyłów ur.
ok. 1739 r. w Bralinie. Miał starszego brata Wojciecha (Adalbert) ur. ok.
1736 r. i młodszą siostrę Marię (Marianna) ur.2 marca 1743 r. Nie udało
mi się ustalić innych dzieci tego małżeństwa. Ze względu na to, że księgi
małżeństw zachowały się dopiero od
1741 r., nie wiadomo, kiedy Bartłomiej i Anna Przybyłowie się pobrali
i jakie nazwisko rodowe nosiła Anna.
Wojciech Przybyła 14 listopada
1758 r. ożenił się z Katarzyną Troska, córką Szymona. Ślubu udzielił
im proboszcz Jan Sczyrba a świadkami byli Paul Grossek i Laurentius
Rossa.
To małżeństwo miało tylko jedno dziecko - córkę Katarzynę ur. 22
października 1759 r. Zaledwie rok
później, 29 lipca 1761 r. zmarła Katarzyna – żona Wojciecha, a wkrótce
potem - 14 września 1761 r. umarła
córka Katarzyna. Już 8 listopada tego
samego roku Wojciech ożenił się powtórnie, z bralinianką Magdaleną
Jańską, córką Bartłomieja. Ten sam
proboszcz dał im ślub, a świadkami
byli Simon Starka i Mathias Kush.
Małżeństwo przeżyło z sobą 17 lat i
miało sześcioro dzieci:
- Szymon *1762 +1849, żonaty z
Agnieszką Sobota (ślub 11.11.1788),
mieli pięcioro dzieci,
- Katarzyna *1764 +1834, mąż
Franciszek Sobota (ślub 11.11.1788),
mieli siedmioro dzieci,
- Wojciech *1767 – dalsze losy
nieznane
- Maria *1770 +1772 (na ospę)
- Zuzanna *1776 +1832, mąż
Franciszek Furka (ślub 9.09.1819)
- Paweł *7.01.1779 (po śmierci
ojca) – dalsze losy nieznane
Wojciech Przybyła (senior) zapisany w księdze zgonu jako mieszczanin, zmarł 9 grudnia 1778 r., a jego
żona Magdalena 19 czerwca 1806 r.
Maria Przybyła wyszła za mąż
11 października 1763 r. za Mateusza
Tensherta, syna Antoniego Tensherta – burmistrza Bralina. Ślub dał im
proboszcz Jan Sczyrba, a świadkami
byli Adam Rikuliński i Christopho-
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rus Dyrbach. Małżeństwo miało co
najmniej troje dzieci: Szymon *1763,
Andrzej *1764 i Jan *1765.
Bartłomiej Przybyła zmarł 13
grudnia 1763 w wieku – jak zapisano
w akcie zgonu – 90 lat, a jego żona
Anna 14 grudnia 1773 r. w wieku 65
lat. Jest pewne, że podany wiek 90 lat
zmarłego jest nieprawdziwy, zawyżony, oceniany „na oko”, co w tamtych
czasach było zwyczajną praktyką.
Różnica wieku między nim a jego
żoną w chwili zawarcia małżeństwa
wynosiła by aż 35 lat, co jest mało
prawdopodobne. W chwili zgonu
mógł mieć najwyżej 70 lat.
Paweł
Przybyła
*ok.1739
+19.03.1814 (na Altersschwache –
uwiąd starczy) karczmarz (niem.
Kretschmer) – osoba która nas najbardziej interesuje – ożenił się 10 listopada 1761 r. z bralinianką Anną Kokot,
córką Bartłomieja. Ślubu im udzielił
ks. Jan Sczyrba, zaś świadkami byli
Christophorus Dyrbach i Laurentius
Rossa. Małżeństwu urodziło się siedmioro dzieci. Dokładnie po dwóch
latach i trzech dniach urodziło się ich
pierwsze dziecko któremu na chrzcie
nadano imię Katarzyna. Niestety,
w październiku 1764 r. roku dziewczynka zmarła. W międzyczasie, 1
maja 1764 r. Paweł Przybyła kupił
karczmę z należącymi do niej budynkami, polami uprawnymi i łąkami.
Potem urodziły się kolejne dzieci:
- Ewa *13.12.1766 – w 1785 r. została żoną Michała Schuberta, krawca
z Bralina. To małżeństwo miało pięcioro dzieci: 2 córki i trzech synów.
- Wojciech Jerzy (Albert Georg)
*18.04.1770 + 6.05.1853, trzykrotnie
żonaty – jego historię opisuję w dalszej części opracowania
- Maria *20.06.1773 + 01.07.1774
(na Pocken – ospa)
- Antoni *7.06.1778 + 15.07.1814
(Auf eine unbekannte Kr. – na nieznaną chorobę) – w 1806 r. ożenił się z
Agnieszką Rossa, córką Jana. Małżeństwo miało tylko dwoje dzieci –
córkę Katarzynę *9.03.1810 (w 1834
r. wyszła za mąż za Franza Dyrbacha) i syna Jana *30.04.1813 (w 1833
ożenił się z Granciszką Grossek) +
27.04.1838
- Katarzyna *29.04.1781 +
03.06.1782 (na Pocken – ospa)
- Karol (Carl) *01.11.1783

+26.09.1836 (na Wassersucht – wodną puchlinę) – historię jego rodziny
opisuję w dalszej części opracowania
We wszystkich aktach chrztu
dzieci Pawła i Anny Przybyłów zapisano, że ich ojciec jest karczmarzem.
Karczma przynosiła spory dochód, a
jej właściciel miał wśród mieszkańców wielkie poważanie. Między 1800
a 1802 rokiem obok starej karczmy
została zbudowana nowa karczma
(lub dobudowana do starej), o czym
dowiadujemy się z wyciągu z hipoteki nr 72 (tom II str. 329–340), którym
jest zapisane: ..gemäst in dem neu anzulage – mieści się w nowo dodanym.
Uprawą pól należących do karczmy (ok.28 ha ziemi ornej i prawie
5 ha łąk) i obrządkiem inwentarza
Paweł Przybyła nie zajmował się
osobiście, miał swoich stałych pracowników, a w okresie intensywnych
prac najmował dodatkowych. Trzeba
tutaj dodać, że w II połowie XVIII
w. ziemię uprawiano jeszcze metodą
„trójpolówki”, a zbiory zbóż były co
najmniej trzy lub czterokrotnie niższe niż dzisiaj. Z wyjątkiem naturalnego nawozu nie stosowano nawozów
sztucznych, które zaczęto stosować
dopiero pod koniec I połowy XIX w.
Mimo wszystko, zebrane plony i hodowla zwierząt przynosiły dodatkowych korzyści właścicielowi.
29 marca 1810 r. w wieku 72 lat
umiera żona Pawła – Anna z d. Kokot. Pomimo już dość sędziwego jak
na owe czasy wieku 72 lat, 28 maja
1811 r. Paweł ożenił się powtórnie, z
wdową Marią Mosch, liczącą lat 68.
Małżeństwo trwało niecałe 3 lata –
Paweł Przybyła zmarł 19 marca 1814
r. Pogrzebany został na cmentarzu
parafialnym 21 marca. W akcie zgonu
zapisano: „beerdigt wordem der Kretschmer und Schultz Paul Przybyla…”
– pogrzebany został karczmarz i sołtys
Paweł Przybyła. Prawdopodobnie po
roku 1800 Paweł został wybrany sołtysem gminy Bralin. Tutaj trzeba wyjaśnić, że w tamtych czasach obok burmistrza, najważniejszej osoby w tym
maleńkim miasteczku, był też sołtys.
Każdy z nich miał inne kompetencje.
Podobna dwuwładza była w Rychtalu.
Opracował Kazimierz Cieplik
Członek Śląskiego Towarzystwa
Genealogicznego we Wrocławiu

Wolne Państwo Stanowe Syców powstało z ziem Księstwa Oleśnickiego w 1489 r.
Kolejnymi właścicielami byli: Hans von Haugwitz, Maltzanowie, Braunowie,
Dohnowie i Bironowie (od 1736, z przerwą 1740 – sierpień 1764, do stycznia 1945)
2
Morga – jednostka powierzchni pola używana w rolnictwie, odpowiada ok. 0,56 ha,
morga mała = 0,25 ha
3
Pręt pruski = 12 stóp = 3,76 m, pręt kwadratowy = 14,14 m 2
4
Najstarsze zachowane księgi metrykalne chrztów z bralińskiej parafii pochodzą
z 1740 r. Do 15 grudnia 1765 r. pisane są po łacinie, później po niemiecku
1

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

Wiadomości

informacje

Kolejna edycja Narodowego Czytania na kępińskim Rynku

LIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Czytali „Przedwiośnie” Gminę Kępno

Za nami kolejna odsłona Narodowego Czytania. Tym razem na
kępińskim Rynku mieszkańcy i czytelnicy mieli okazję wysłuchać fragmentów dzieła Stefana Żeromskiego
pt. „Przedwiośnie”.
Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość
literatury narodowej, polegająca na
publicznym, wspólnym czytaniu z
mieszkańcami fragmentów poszczególnych dzieł. Wydarzenie zostało
zainaugurowane w 2012 r. przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Podczas kępińskiej odsłony wydarzenia, przygotowanej przez Samorządową Bibliotekę Publiczną im.
Marii z Fredrów hr. Szembekowej w
Kępnie, wykorzystano technikę kamishibai, czyli drewniany teatrzyk
ilustracji. Podczas czytania poszczególnych fragmentów dzieła Stefana
Żeromskiego, za pomocą
wspomnianego teatrzyku
prezentowano ilustracje
namalowane na podstawie
„Przedwiośnia”
przez dzieci z Przedszkola Samorządowego
nr 2 w Kępnie pod opieką Katarzyny Pientak.
Zastosowanie
techniki
kamishibai miało na celu
przybliżenie niełatwych
treści wielkiego dzieła
również
najmłodszym
czytelnikom
biblioteki
za pomocą przystępnych
obrazków. Cel ten z pewnością udało się osiągnąć,
co potwierdziły twarze

Przybyli na wydarzenie zasłuchali
się w „Przedwiośnie”

czeka proces

6 września br. w kępińskim ratuszu odbyła się LIX nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej w Kępnie. W
trakcie sesji przyjęto wszystkie przygotowane projekty uchwał. Najważniejszą omawianą kwestią było upoważnienie burmistrza do udzielenia
odpowiedzi na skargę oraz udzielenie
pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Miejskiej w Kępnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.

Mieszkańcy mogli zakosztować
specjalnie przygotowanego tortu

Radni upoważnili burmistrza do udzielenia odpowiedzi
na skargę przed sądem. Fot. Radio SUD

zasłuchanych najmłodszych uczestników wydarzenia.
Kolejną niespodzianką, która
uatrakcyjniła wydarzenie, był specjalnie przygotowany na tę okazję

tort z logotypem Narodowego Czytania, pamiątkową pieczęcią przygotowaną z okazji świętowania 100-lecia
niepodległości oraz z tytułem czytanej lektury.
Przed przystąpieniem
do odczytywania „Przedwiośnia” przez zaproszonych gości, Stefania
Brzezińska-Michalska
– kierownik Książnicy
Pedagogicznej w Kaliszu
– Filia w Kępnie zaprezentowała
najważniejsze fakty z życia Stefana
Żeromskiego. Następnie
fragmenty „Przedwiośnia”
przeczytali: K. Pientak
– nauczycielka z Przedszkola Samorządowego nr
2 w Kępnie, Magdalena
Skarbnik J. Ciesielski był jedną z osób
Wieczorek – dyrektor
czytających lekturę na kepińskim Rynku
Samorządowej Biblioteki
Publicznej w Kępnie, Maria Boryczka – dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 2
w Kępnie, Tomasz Gatner – dyrektor Banku Santander, Grzegorz Leks – kierownik kina „Sokolnia” w Kępnie, Dorota Paszko
– zastępca dyrektora Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Sylwia Seiffert – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w
Hanulinie, Małgorzata Zazula
– zastępca dyrektora Przedszkola
Samorządowego nr 2 oraz Jarosław Ciesielski – skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
Oprac. KR

Dzięki Kępińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mogą zrealizować własne
pomysły i zmieniać wizerunek najbliższego otoczenia

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Do 14 września br. można zgłaszać zadania do Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to wydzielona część budżetu Gminy Kępno, o
której przeznaczeniu w głosowaniu
zdecydują mieszkańcy. W tym roku
do dyspozycji jest 300.000 zł. Uczestnicząc w Budżecie Obywatelskim,
mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na
co zostaną wydane środki z budżetu
Gminy. Dzięki temu mieszkańcy

pan odnieść się do skargi, o jakie
rozbieżności chodzi między planem
wyłożonym do publicznego wglądu
a planem uchwalonym podczas sesji? – próbował dowiedzieć się radny.
Odpowiedzi jednak nie uzyskał, bo,
jak stwierdził przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Stachowiak,
dyskutowanie nad treścią skargi
jest bezprawne. Radni mieli jedynie
upoważnić burmistrza do udzielenia
odpowiedzi na skargę przed Woje-

mogą zrealizować własne pomysły i
zmieniać wizerunek otoczenia.
Dotychczas w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostały m.in. skwer przy ul.
Spółdzielczej, plac zabaw przy szpitalu, rozbudowa Street Workout Parku
oraz „Wyspa relaksu” na Os. Mściwoja.
Ze środków budżetu mogą być
realizowane zadania należące do
zadań własnych Gminy Kępno oraz
możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Planowane
do realizacji inwestycje powinny być
zlokalizowane na terenie gminy Kępno, a ich koszt nie może przekroczyć
50.000 zł brutto.

Projekt (zadanie) może zgłosić
każda osoba zamieszkująca na terenie
gminy Kępno, której propozycja uzyska poparcie mieszkańców. Trzeba
pamiętać, że jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt. Propozycję
projektu należy złożyć na formularzu
zgłoszenia dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie (www.kepno.pl) oraz w Punkcie Obsługi Interesantów w UMiG w
Kępnie (ul. Ratuszowa 1). Wypełniony formularz wraz z załącznikami
należy złożyć w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Kępiński Budżet Obywatelski na 2019”.
Oprac. KR

Skarga dotyczy miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Skarżącym jest Zbigniew
Wójcik, który wraz ze swoimi adwokatami domaga się uchylenia
uchwały Rady Miejskiej, grożąc
procesami i ewentualnymi odszkodowaniami. - 16 sierpnia br.
do urzędu wpłynęła skarga dotycząca nieważności uchwały,
którą Rada podjęła 28 czerwca.
Dotyczyła ona uchwalenia zmiany
miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Chodzi dokładnie o tereny przeznaczone pod
rolnictwo i zabudowę ogrodową
– wyjaśniła Milena Piętka z kępińskiego magistratu. Skarżący twierdzi, że radni zagłosowali za innym
planem niż ten, który był opracowany
i wyłożony do wglądu mieszkańcom.
Oczekuje stwierdzenia nieważności
uchwały z uwagi na naruszenie obowiązujących przepisów i całej procedury uchwalenia miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Radny Ireneusz Czechlowski pytał,
o jakie rozbieżności chodzi skarżącemu. - Panie burmistrzu, czy może

wódzkim Sądem Administracyjnym
w Poznaniu. Udzielili oni takiego
pełnomocnictwa.
Do sprawy odniósł się pełnomocnik skarżącego. - Uchwała Rady Miasta jest niezgodna z prawem. Uderza
w żywotne interesy mojego klienta.
Popełniono szereg błędów. Dla nas
jest to zwykły bubel prawny. Dziwię
się, że rajcy dali się na coś takiego
nabrać. Moim zdaniem jest to dyktat ze strony urzędu w stosunku do
radnych. Ci jakby nie zapoznali się z
tym dokumentem. Nie było dyskusji
nad naszymi uwagami. Popełniono
szereg błędów w samej procedurze
legislacyjnej – powiedział Radiu
SUD Jan Knapik. - Uchwała, która
została przez radnych przegłosowana, jest zupełnie inną od tej, która
była przygotowana jako projekt.
Znaleźliśmy około 27 różnic – dodał.
Czy radni Rady Miejskiej w Kępnie rzeczywiście zagłosowali za innym projektem uchwał niż ten, nad
którym dyskutowali wcześniej? Sprawę rozstrzygnie Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu.
Oprac. KR

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:
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Wiadomości

informacje

dożynki
powiatowo-gminne

Powiatowo-gminne uroczystości dożynkowe odbyły się w tym roku w sobotę,
8 września, w Rychtalu

Plon niesiemy,
plon w gospodarza dom

Gospodarzami tegorocznego powiatowego
święta plonów byli: starosta kępiński Witold Jankowski oraz wójt gminy Rychtal Czesław Balcerzak, zaś starostami dożynek - Magdalena i Artur
Gawlikowie.
Uroczystości rozpoczęły się przejazdem tradycyjnego barwnego korowodu pod halę sportową w Rychtalu, gdzie odprawiona została msza
dziękczynna, a następnie odbyły się obrzędy
wieńca i chleba. Przedstawiciele samorządów wraz
ze starostami dożynkowymi podzielili się z uczestnikami rolniczego święta chlebem upieczonym ze
zboża z tegorocznych zbiorów. Delegacje gmin
powiatu kępińskiego wraz z gminnymi starostami
dożynek przekazali bochny na ręce starosty oraz
wójta gminy Rychtal.
W święcie plonów wzięli udział mieszkańcy powiatu kępińskiego oraz zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się: wiceminister Andżelika Możdżanowska, poseł Bożena Henczyca,
poseł Jan Dziedziczak, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Marek Beer, a także przedstawiciele parlamentarzystów, reprezentanci instytucji, stowarzyszeń
i organizacji społecznych.
- Dzisiaj w sposób szczególny chciałbym powitać wszystkich rolników, sadowników, ogrodników, a także pszczelarzy, bo i tacy są na terenie
naszego powiatu. Dzisiaj mamy święto plonów,
uroczystość dziękczynną. Zbieramy się tutaj wszyscy, aby dziękować ludziom, ale także Panu Bogu
– mówił starosta W. Jankowski. - Ostatni okres żniwny, jak dobrze wiemy,
ogarnął nas wszystkich ogromną
suszą. I tak często nam się wydaje, że
wszystko zależy od nas, że jeśli po ludzku patrząc, zrobimy wszystko, to dochód
będzie dobry. Ale okazuje się, że to nie
wszystko, że wasza praca nie tylko zależy
od waszych i naszych rąk. Zależy także
od woli Bożej, po prostu (…). Szanujemy
was i waszą ciężką pracę, za to serdecznie dziękujemy. Życzymy wam i waszym
rodzinom dużo pracy, ale aby ta praca
przyniosła godny plon – zwrócił się do
świętujących zakończenie tegorocznych
żniw rolników.
Wójt Cz. Balcerzak podkreślał, jak
bardzo cieszy się, że jego gmina po sze-
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ściu latach ponownie jest organizatorem dożynek
powiatowo-gminnych. - Wiele się zmieniło. (…)
Nie są to łatwe dożynki. Powinniśmy się wszyscy
cieszyć, no bo to wielka radość, mamy zebrane zboże, ale ta susza wywarła znaczne piętno. Rolnicy w
naszej gminie ponieśli straty od 40 do 60 procent w
uprawach zbóż. To jest wielka strata. Oczywiście,
w rolnictwie jest zawsze ryzyko, to jest produkcja
pod gołym niebem, zależna od warunków atmosferycznych – powiedział wójt Balcerzak. - Chciałem
podziękować, w imieniu własnym i Rady Gminy
Rychtal wam, drodzy rolnicy, za zaangażowanie,
za pracę na roli – dziękował, podkreślając rolniczy
trud i bezcenne przywiązanie gospodarzy do polskiej ziemi.
Z życzeniami, gratulacjami i podziękowaniami
dla rolników pospieszyli również zaproszeni goście. Nie obyło się jednak bez zgrzytu, kiedy to poseł B. Henczyca stwierdziła w swym wystąpieniu:
- Chciałam podziękować panu wójtowi za zaproszenie, ponieważ w tej całej wspólnocie powiatowej zapomniano o mnie i Zarząd Powiatu Kępińskiego uznał, iż nie zasługuję na zaproszenie, co
jest nieco przykre, dlatego że powinno się, tak jak
przedmówcy mówili, szanować siebie nawzajem –
powiedziała posłanka.
Dopełnieniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów szkół podstawowych w Drożkach i Rychtalu, którzy przygotowali
program artystyczny. Tegoroczne święto plonów
zakończył występ zespołu „Power Play” i zabawa
taneczna.				
bem

Aktualności

informacje

We wtorek, 4 września 2018 r., uroczyście oddano do użytku nowo wybudowany blok operacyjny przy SPZOZ w Kępnie. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł, z czego 85%
stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa

Nowy blok operacyjny
uroczyście otwarty

Nowy blok operacyjny kępińskiego szpitala posiada trzy nowocześnie
wyposażone sale operacyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów
w zakresie ginekologii i położnictwa,

anestezjologów oraz mobilny aparat
RTG z ramieniem C pozwalający na
prowadzenie dodatkowej diagnostyki
w trakcie zabiegu chirurgicznego.
Inwestycja stanowi kontynu-

Goście i gospodarze uroczystości
podczas przecinania wstęgi

chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej.
Blok to również sala wybudzeń
gwarantująca pacjentom po zabiegach fachową opiekę medyczną, jak
również szereg pomieszczeń dodatkowych, niezbędnych personelowi
medycznemu do właściwego przygotowania i przeprowadzenia procedur
medycznych. Wyposażony został
w nowoczesny sprzęt, m.in. zestaw
artroskopowy umożliwiający prowadzenie zabiegów ortopedycznych,
aparat USG z dwoma głowicami,
który wykorzystywany będzie przez

ację prac zrealizowanych w 2012
roku. Wówczas wykonane zostało
konstrukcyjnie całe nowe skrzydło
szpitala, gdzie w pomieszczeniach
na parterze utworzono Szpitalny
Oddział Ratunkowy. Pozostałe dwie
kondygnacje budynku pozostawiono
w stanie surowym zamkniętym.
Zgodnie z projektem budowlanym pierwsze piętro przeznaczone
zostało na potrzeby bloku operacyjnego, poddasze to pomieszczenia sterylizatorni oraz wentylatorni.
Dotychczas
wykorzystywany
blok operacyjny oddano do użyt-

STAROSTA KĘPIŃSKI
AB.6745.1.2018

ku w 1982 roku i nie spełnia on już
niezbędnych wymogów. Problemem
była zbyt mała powierzchnia, brak
klimatyzacji i wentylacji, śluzy szatniowej dla personelu i śluzy dla pacjentów prowadzącej do bloku operacyjnego. W starym bloku nie ma
też pomieszczenia przygotowania
pacjenta i sali wybudzeń.
Prace związane z rozbudową bloku operacyjnego rozpoczęte zostały
w kwietniu 2017 roku.
W tym też roku przeprowadzone
zostały wszelkie prace budowlane
obejmujące zagospodarowanie I i II
kondygnacji nowego skrzydła szpitalnego, bezpośrednio zlokalizowanego nad SOR-em.
4 wrzenia br. symbolicznego
otwarcia bloku poprzez przecięcie
wstęgi dokonali: wiceminister inwestycji i rozwoju, poseł Andżelika
Możdżanowska, posłowie Tomasz
Ławniczak i Jan Mosiński, dyrektor
Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Damian
Marciniak, Magdalena Koprak z
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, starosta kępiński
Witold Jankowski oraz dyrektor
szpitala w Kępnie Jakub Krawczyk.
W uroczystości wzięli udział
również m.in. członkowie Zarządu
Powiatu Kępińskiego i radni powiatowi, samorządowcy, przedstawiciele
służb i jednostek podlegających Powiatowi Kępińskiemu, przedstawiciele sąsiednich szpitali, jak również
wykonawcy inwestycji oraz pracownicy i lekarze kępińskiego SPZOZ.

Nowy blok oper acyjny w kwotach

Łączny koszt inwest ycji – 6.556.433,22 złotych, w tym:
- przyznane dofinansowanie – 4.885.836,00 złotych
- wkład Powiatu Kępińskiego – 1.700.597,22 złotych
Koszt adaptacji pierwszego piętra i poddasza nowej części
szpitala (roboty budowlano-w ykończeniowe)
Koszt całkowity inwestycji - 4.564.717,96 złotych, w tym:
- dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 3.605. 836,00 złotych
- wkład własny Powiatu Kępińskiego - 958 881,96 złotych
Koszt zakupu wyposażenia bloku operacyjnego
Wyposażenie główne bloku – 1.399.435,26 złotych
Zestaw artroskopowy – 248.400,00 złotych
Aparat USG anestezjologiczny – 89.000,00 złotych
Aparat RTG z ramieniem C do zabiegów ortopedycznych –
254.880,00 złotych
Koszt całkowity inwestycji - 1.991.715,26 złotych, w tym:
- dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 1.250.000,00 złotych
- wkład własny Powiatu Kępińskiego - 741.715,26 złotych

Nowo powstały obiekt poświecił ks.
proboszcz Jerzy Palpuchowski.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem przed
chwilą (…). Tak po ludzku ujmując,
jestem z tego dumny – mówił podczas
uroczystości starosta W. Jankowski. Dumny także z tego, że w tym dziele, o którym mówimy, które zostało
państwu przed chwilą pokazane,
spotkało się bardzo wielu ludzi dobrej woli. (…). Muszę, chcę, proszę

wielkiego wydarzenia dla naszego
regionu (…). Nowy blok operacyjny
to nowy rozdział w historii naszego
powiatu, naszego szpitala, w historii
kępińskiej ochrony zdrowia. Dzisiejsza uroczystość stanowi istotny
element dalszego rozwoju szpitala w Kępnie – stwierdził dyrektor,
wskazując na możliwości, jakie stwarza nowoczesny obiekt. - Blok operacyjny posiada w swojej strukturze
trzy nowocześnie wyposażone sale
Po bloku operacyjnym oprowadzał
dyrektor szpitala J. Krawczyk

Kępno, dnia 10.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

Zawiadamiam
że dnia 10 września 2018 r. została wydana decyzja nr 1/2018 (znak sprawy AB.6745.1.2018) o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Bohaterów Września wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+146,78 oraz od km 0+175,59 do 0+973,06”.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 pok. 116 (tel. 78-28-946) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji
Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie , w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi a także
w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z
dniem doręczenia Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
Starosta Kępiński
Witold Jankowski

państwa, o niektórych przypomnieć.
Z tego miejsca bardzo serdecznie
dziękuję posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy ogromnie nas wspierali od samego początku, kiedy zaszła
potrzeba budowy tego bloku operacyjnego. Ale w sposób szczególny
chciałbym podziękować pani poseł
Andżelice Możdżanowskiej, która
nas wspierała w tym dziele od samego początku. Inspirowała, dodawała
ducha, aby sprostać temu zadaniu
– kontynuował, wymieniając osoby
i instytucje, które przyczyniły się
do realizacji inwestycji, również poprzez przyznawane na ten cel dotacje.
Dziękował też współpracownikom,
którzy zaangażowani byli w realizację przedsięwzięcia.
Zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia nie krył dyrektor J. Krawczyk, który oprowadzał gości po
salach operacyjnych i pozostałych pomieszczeniach. - W dniu dzisiejszym
możemy wspólnie cieszyć się nowym
blokiem operacyjnym, który jest nowoczesnym obiektem dostosowanym
do naszych potrzeb i możliwości .
Czekaliśmy na ten dzień z niecierpliwością od wielu lat i dzięki
staraniom wielu osób oraz wytężonej
pracy zespołu doczekaliśmy się tego

operacyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów operacyjnych w
zakresie: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej oraz ginekologii
i położnictwa. Zakres działalności
zabiegowej obejmuje obok klasycznych metod operacyjnych także zabiegi laparoskopowe i artroskopowe. Wszystkie zabiegi wykonywane
są w różnego typu znieczuleniach
dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pacjentów - mówił J. Krawczyk,
nie zapominając też o lekarzach, którzy będą operować w nowych salach.
- Staramy się wychodzić naprzeciw
nowoczesnym metodom leczenia operacyjnego. Nasi pracownicy uczestniczą regularnie w szkoleniach i
kursach, nabywając nowych umiejętności, wymieniając oświadczenia w
różnych dziedzinach – zaznaczył.
- Dobro pacjenta dla nas jest
celem najwyższym – stwierdziła
natomiast minister A. Możdżanowska, gratulując skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
– Panie starosto, ogromne słowa
uznania, przede wszystkim dla pana
i dla całej kadry, całego zespołu starostwa powiatowego za profesjonalnie przygotowane wszystkie wnioski
- powiedziała.		
bem
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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.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w miejscowości Rzetnia (dz. 384).
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI
ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO I PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona
w miejscowości Rzetnia, oznaczona w operacie ewidencji gruntów
w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Rzetnia jako działka ewidencyjna nr 384 o powierzchni 0,800 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00043560/8. Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Obszar działki bez naniesień budowlanych, użytkowany jako łąka.
Ukształtowanie terenu lekko pochyłe. Działka posiada kształt zbliżony
do prostokąta. Ma ona dostępność do następujących sieci infrastruktury publicznej: sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, sieci telekomunikacyjnej.
Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości Rzetnia, pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi numerami porządkowymi 22a
a 27. Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze o nawierzchni
asfaltowej. Otoczenie o znacznym stopniu zurbanizowania. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. W szerszym otoczeniu dominują działki
o rolniczym lub leśnym sposobie zagospodarowania. W odległości
ok. 2 km przebiega droga krajowa nr 11.
Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę
32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych), netto,
plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży
nieruchomości.
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
I przetarg odbędzie się w dniu 17 października o godz. 10:00,
w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Kępnie w siedzibie
przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.
3. INFORMACJE DODATKOWE
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz
termin i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu
o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
– przy ul. Ratuszowej 1, ul. Kościuszki 9, ul. Sienkiewicza
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gmina Kępno: www.bip.kepno.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
– ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78-25-810) lub pisząc na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
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OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690 584 888, 62 / 78 187 98) ogłasza, że:
dnia 8.10.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego
10 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
należącego do dłużnika: Marek Smiatacz
położonego: 63-600 Kępno, ul. Spółdzielcza 5/10,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
(adres spółdzielni: 63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 48) dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta.
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy
ul. Spółdzielcza 5/10, 63-600 Kępno.
Działka 1875/5 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki płaski, ziemny, porośnięty trawą
z utwardzeniami. Media kompletne. Działka w kształcie regularnym. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany prawdopodobnie w latach 80-tych murowany 6 kondygnacyjny w tym piwnica,
parter i 4 piętra - 1 klatkowy. Budynek otynkowany, ocieplony. Lamperia na klatkach schodowych.
Schody wylewka lastryko. Stan techniczny budynku dobry.
Oględziny wykonano w warunkach ograniczonych - nie uzyskano możliwości wejścia do lokalu, wykonania
pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego lokalu.
Brak informacji o osobach zameldowanych.
Brak informacji o ubezpieczeniu lokalu.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na 1 piętrze. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz
przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,70 m2. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal posiada
balkon od strony południowej. Brak informacji o wykończeniu lokalu. Założono średni stan techniczny lokalu.
Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Sądzie Rejonowym w Kępnie
w V Wydziale Ksiąg Wieczystych nie jest prowadzona księga wieczysta.
Suma oszacowania wynosi 135 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
101 625,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,
tj. 13 550,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym
artykule.
Asesor Komorniczy
Łukasz Kozioł

Komornik Sądowy
Łukasz Sójka

OGŁOSZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690 584 888, 62 / 78 187 98) ogłasza, że:
dnia 8.10.2018 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego
10 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej
należącej do: Andrzej Walczak stanowiącej: własność dłużnika
położonej: 63-600 Kępno, Świba 143,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW [NKW: KZ1E/00050013/1].
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana. Według ewidencji gruntów wyceniana
nieruchomość jest zlokalizowana w województwie wielkopolskim, powiat kępiński, jednostka ewidencyjna
Kępno obszar wiejski, obręb 8 Świba na działce o numerze ewidencyjnym 455 o powierzchni 0,10 ha.
Pod adresem Świba 143 działka 455 zameldowanych jest 5 osób pełnoletnich. Budynek nie jest ubezpieczony. Działka 455 zlokalizowana w śródmieściu Świby w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz terenów usługowych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka graniczy z linią kolejową PKP. Teren działki płaski, ziemny. Działka w kształcie trójkąta. Teren
działki płaski, ziemny, porośnięty trawą z nasadzeniami ozdobnymi niskopiennymi. W części podjazdu teren
działki utwardzony. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym dobudowywanym do budynku na działce
sąsiedniej oraz budynkiem garażowo gospodarczym. Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne
i kanalizacyjne. Działka ogrodzona. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażowo gospodarczym
nie trwale z gruntem związanym:
- budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej systemem gospodarczym prawdopodobnie
w latach 20-30-tych. Budynek murowany częściowo podpiwniczony parterowy z użytkowym poddaszem. Fundamenty kamień polny, betonowane. Ściany murowane z cegły pełnej jednowarstwowe. Ściany wewnętrzne
z cegły pełnej. Strop drewniany belkowy oraz nad piwnicą klaina.
Dach drewniany płatwiowo kleszczowy kryty blachą trapezową. Rynny PCV. Okna PCV z 2008 roku.
Drzwi drewniane przeszklone. Posadzki betonowe zbrojone z izolacją przeciwwilgociową. Centralne ogrzewanie węglowe. Podłogi: panele podłogowe, płytki ceramiczne, wykładzina. Ściany: malowane farbami, terakota,
panele, deska. Stan techniczny dobry. Standard wykończenia powyżej średniego. Skład pomieszczeń:
- parter: ganek, korytarz, salon, pokój, sauna, łazienka, kuchnia, spiżarnia, pokój, pomieszczenie gosp. wc
- poddasze: holl, salon, 6 pokoi, pomieszczenie gosp., korytarz.
Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Kępnie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00050013/1.
Suma oszacowania wynosi 460 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
345 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,
tj. 46 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym
artykule.
Asesor Komorniczy
Komornik Sądowy
Łukasz Kozioł
Łukasz Sójka

Tygodnik Kępiński 13 września 2018

Informacje

wiadomości

Blisko 765 tysięcy złotych pozyskał Powiat Kępiński na realizację projektu „Przebudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie”

Kompleks sportowy z dofinansowaniem
O przyznanej dotacji poinformowano w czwartkowe przedpołudnie,
6 września br., podczas konferencji
prasowej zorganizowanej na placu
budowy nowego kompleksy sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie. Inwestycja realizowana jest bowiem od czerwca br.
Wzięli w niej udział: wiceminister inwestycji i rozwoju, poseł Andżelika Możdżanowska, starosta
kępiński Witold Jankowski, wicestarosta Grażyny Jany, naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Andrzej Jóźwik
oraz dyrektor LO nr I Danuta Stefańska.
Dofinansowanie przyznane w
kwocie 764.800,00 złotych jest rezultatem złożenia wiosną wniosku
w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 2018”. Jak
zaznaczono, z obszaru województwa
wielkopolskiego tylko dwa zadania
inwestycyjne uzyskały środki z tego
źródła finansowania.
- Dzisiaj bardzo ważna wiadomość - Minister Sportu ogłosił rozstrzygnięcie programu „Sportowa
Polska - Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej 2018” i na
76 milionów 200 tysięcy złotych, 46
pozytywnie zaopiniowanych wniosków, są 2 w Wielkopolsce, w tym
jeden jest dla Powiatu Kępińskiego
na kompleks lekkoatletyczny – poinformowała wiceminister A. Możdżanowska. - To inwestycja w sport,
to inwestycja w młodzież, edukację,
profilaktykę.

Zgodnie z umową podpisaną z
wykonawcą zadania, koszt całkowity
inwestycji wyniesie 2.530.277,28 złotych. Przyznane dofinansowanie odciąży budżet, a zaoszczędzone w ten
sposób środki pozwolą na realizację
innych zadań Powiatu Kępińskiego.
- Jesteśmy dzisiaj na budowie kolejnej inwestycji w naszym powiecie.
Jest to dobra passa inwestycyjna (...)
– mówił starosta W. Jankowski, podkreślając, że wszystkie te inwestycje
realizowane są z dofinansowaniem
zewnętrznym. - To nas wyróżnia na
tle innych powiatów.
Wicestarosta G. Jany wyjaśniła
natomiast, że z uwagi na kryterium
dostępu, związane ze wskaźnikiem
dochodowości wniosek Powiatu Kępińskiego mógł uzyskać maksymalnie 33% dofinansowania.
Czwartkowa konferencja stanowiła też zapowiedź starań Powiatu
o pozyskanie kolejnych środków na
dalszą rozbudowę zaplecza sportowego LO nr I. Zgodnie ze złożoną deklaracją samorząd powiatowy będzie
poszukiwał pieniędzy na budowę hali
sportowej, która jest niezbędna dla
potrzeb edukacyjnych kępińskiego
ogólniaka.
- W tej chwili nie ma programu,
nie ma żadnej instytucji dotującej,
która by pozwoliła na to, żebyśmy
mogli ubiegać się o środki na salę
gimnastyczną, ale jeżeli takowe się
pojawią natychmiastowy będziemy
to robić – mówiła G. Jany. - Projekt
na salę gimnastyczną jest troszeczkę
modyfikowany ze względu na protest
jednego z mieszkańców Kępna, ale

myślę, że w najbliższym czasie ten
projekt trafi na nasze biurka i jak
tylko będzie taka okazja, to będziemy
znowu starać się o dofinansowanie.
Również dyrektor D. Stefańska
wskazywała na fakt, iż trwająca inwestycja stanowi początek planowanej rozbudowy. - Mamy tu miejsce,
gdzie może powstać również hala
sportowa. Byłyby wszystkie nasze
obiekty sportowe kompleksowo zgromadzone wokół szkoły, bo do dnia
dzisiejszego mamy salę gimnastyczną oddaloną o 300 metrów.
Dofinansowana
przebudowa
kompleksu sportowego przebiega
zgodnie z założonym planem. Obecnie wykonywane są prace ziemne
związane z przygotowaniem właściwego podłoża dla poszczególnych
elementów tego kompleksu. Powstaną
dwa boiska sportowe o nawierzchni
syntetycznej. Pierwsze uniwersalne
umożliwiające grę m.in. w koszykówkę, siatkówkę czy tenis ziemny,
drugie służyć będzie do gry w piłkę
nożną. Gruntownie przebudowana
zostanie również część lekkoatletyczna obiektu. Wykonana zostanie nowa
czterotorowa bieżnia okólna o długości 300 metrów z odcinkiem prostym
do organizacji biegów na dystansie
100 metrów. Dodatkowo wybudowana zostanie bieżnia do skoku w dal
i rzutnia do pchnięcia kulą. Całość
inwestycji dopełni budowa przejść
utwardzonych oraz trybun dla widowni. Wykonawcą całości prac jest
firma Mardo-Sport z Puszczykowa,
a realizacja zadania zakończyć ma się
do 3 grudnia br.		
bem

Na drodze ekspresowej S8 w kierunku Warszawy doszło do
zdarzenia drogowego

Wjechał w bariery ochronne

W zdarzeniu brało udział 5 osób, na szczęście żadna
z nich nie doznała obrażeń. Fot. OSP Perzów

1 września br., o godzinie 16.18,
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymało
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym
z udziałem samochodu osobowego,
który uderzył w bariery na drodze
ekspresowej S8 w kierunku Warszawy (85 km). Policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie ustalili,
że kierujący pojazdem marki BMW,
29-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku
czego wjechał w barierę ochronną.
- Na miejscu strażacy zastali uszkodzony pojazd znajdujący się na prawym pasie w kierunku Warszawy.
Samochodem podróżowało 5 osób,
w tym 3 dzieci. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca
wypadku i zastosowaniu sorbentu
na rozlane płyny eksploatacyjne.

Przybyły na miejsce lekarz Zespołu
Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu uczestników zdarzenia, nie
stwierdził potrzeby przewiezienia
do szpitala żadnej z osób biorących
udział w zdarzeniu. Każdemu dziecku strażacy wręczyli tzw. „Misia –
ratownisia”. Po czynnościach policji
uszkodzony pojazd zabrała pomoc
drogowa, a teren akcji uprzątnięto,
przywracając tym samym ruch na
obu pasach – relacjonuje rzecznik
prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Sprawca zdarzenia został ukarany wysokim mandatem karnym.
W działaniach ratowniczych
udział brała straż pożarna: po 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie i Kępnie oraz OSP
Perzów, OSP Bralin i OSP Turkowy,
a także ZRM oraz funkcjonariusze
KPP Kępno.
KR

Zdarzenie drogowe z udziałem rowerzystki

75-letnia rowerzystka
wjechała pod samochód
Rowerzystka wykonała nieprawidłowy manewr skrętu
i doprowadziła do zderzenia. Fot. http://zory.naszemiasto.pl/

Gmina Kępno zawarła umowę o dofinansowanie publikacji pt. „Dzieje Kępna” z Europejskiego Funduszu Rolnego

Kompendium wiedzy historycznej o Kępnie

30 sierpnia br. burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus
podpisał umowę o dofinansowanie
publikacji pt. „Dzieje Kępna”. Opisane są w niej dzieje naszego miasta
od początku istnienia do 2015 roku.

Publikacja wydana zostanie w formie tradycyjnej oraz jako e-book.
Jej autorem jest lokalny historyk i
regionalista Stanisław Kowalski, a
wartość merytoryczną oceniła prof.
Bożena Górczyńska-Przybyłowicz

Na wydanie publikacji Gmina Kępno
pozyskała dotację w wysokości 7.000 zł

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy historycznej o Kępnie. Upamiętnia wydarzenia i postaci,
które trwale odznaczyły się w historii
na przestrzeni lat. Wzbogacona została licznymi fotografiami.
Na wydanie książki Gmina
Kępno pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objęte PROW na
lata 2014-2020 w kwocie 7.000 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi
11.000 zł.
Oprac. KR

23 sierpnia br., około godziny
8.00, dyżurny Komedy Powiatowej
Policji w Kępnie został poinformowany o zdarzeniu drogowym z udziałem rowerzystki. Z ustaleń wynika,
iż 75-letnia mieszkanka Łęki Opatowskiej, wykonując nieprawidłowy

manewr skrętu w lewo, doprowadziła
do zderzenia z samochodem marki
Citroen.
Kierujący byli trzeźwi. Rowerzystka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem karnym.
Oprac. KR

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84
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Aktualności

informacje
Odpust w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie jak co roku przyciągnął tysiące wiernych

Wielkie święto u Idziego

Choć Mikorzyn to niewielka
wieś, słynie z wielkiego patrona – św.
Idzi znany jest jako potężny wspomożyciel. Tradycja mówi, że św. Idzi
zjawiał się w miejscu, gdzie teraz stoi

potomstwa czy scalenia małżeństw i
rodzin. Odpust w Mikorzynie przypada 1 września, jednak największe,
główne uroczystości odbywają się co
roku w pierwszą niedzielę września.

Do Mikorzyna przybyło wiele pieszych pielgrzymek,
m.in. z Myjomic. Fot. http://www.radiorodzina.kalisz.pl/

kościół. Pomagał ludziom w różnych
sprawach. Od wieków w przekonaniu społeczeństwa Sanktuarium św.
Idziego w Mikorzynie to miejsce
święte. Wielu ludzi za przyczyną
św. Idziego doznaje różnych łask,
a w szczególności uzdrowień, daru

Do Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie przybywają tysiące wiernych
– młodzi, małżonkowie, rodzice,
dzieci, chorzy, ludzie w podeszłym
wieku, kapłani, siostry zakonne, tłumy z bliska i daleka – aby powierzyć
swoje prośby i podziękować za otrzy-

mane dary Bogu i św. Idziemu. Wielu
podejmuje trud pieszej bądź rowerowej pielgrzymki.
Również w tym roku, 2 września br., w Sanktuarium św. Idziego
w Mikorzynie odbyły się uroczystości odpustowe. Poprzedzały je
9-dniowe nauki rekolekcyjne, które
od 25 sierpnia br. głosił ks. Marcin
Walczak. Uroczystą sumę odpustową ku czci św. Idziego odprawił ks.
biskup Stanisław Napierała. W homilii wskazywał, że ludzie ciągle doświadczają wstawiennictwa św. Idziego. - Św. Idzi ciągle żyje, nie tylko w
słowach czy wypowiedziach poetycznych, ale on działa, daje ludziom odczuć swoją obecność. Jest patronem
przyzywanym przez rozmaite grupy,
zawody, ale przede wszystkim matki
dziękują mu za dzieci, także rodzice
zwracają się do niego, by prosić o
potomstwo – podkreślał biskup. Tegoroczny odpust połączono z dziękczynieniem w 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Biskup
apelował o zgodę i wspólne działanie
dla dobra ojczyzny. - Polsce potrzeba
nawrócenia, bo nic już nie pomoże,
trzeba nawrócenia, Bóg tylko może

Sumę odpustową odprawił ks. biskup
S. Napierała. Fot. http://www.radiorodzina.kalisz.pl/

pomóc, bo inaczej zagubią się. Każdy
będzie myślał o interesie swojej partii, o tym, żeby wygrać wybory, żeby
mieć rządy w kraju, przekonany, że
najlepiej wie, jak być powinno. Potrzebne są narodowe rekolekcje, nawrócenie, zmiana sposobu myślenia
z tego ludzkiego na Boży – mówił. U

ne msze, błogosławieństwo chorych
i osób starszych, a także małych
dzieci, uroczysta suma odpustowa
w ogrodach sanktuarium, feretrony, sztandary, dziewczynki sypiące
kwiaty i niosące lilie, liczni księża,
orkiestra, uwijający się parafianie
włączający się w organizację, kolum-

Tysiące wiernych modliło się o łaski za wstawiennictwem
św. Idziego. Fot. http://www.radiorodzina.kalisz.pl/

Koncert muzyki organowej w wykonaniu Jacka Pupki w Sanktuarium św. Idziego w
Mikorzynie

Niezwykłe spotkanie ze sztuką
26 sierpnia br. w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie odbyło się niezwykłe
wydarzenie – koncert organowy w wykonaniu młodego organisty Jacka Pupki.
Organizatorem i fundatorem
wydarzenia była mikorzyńska parafia na czele z proboszczem ks. Ryszardem
Wachowiakiem. To już trzeci koncert w Mikorzynie na
organach firmy Klarr.
J. Pupka od 2014 r. jest
organistą Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu. Od J. Pupka kocha muzykę
dziecka grał na instrumen- i emocje z nią związane
tach klawiszowych – najpierw uczył się u miejscowego organi- instrument daje inne doznania. Co
sty, a następnie w szkole muzycznej. więcej, każda możliwość grania dla
W tym roku ukończył Poznańską ludzi wiąże się z innymi doznaniaAkademię Muzyczną. - Muzyka jest mi. Czasem słuchacze są euforyczni,
dla mnie pasją, spełnieniem ma- czasem bardziej wycofani, przeżywarzeń z dzieciństwa, a zarazem drogą ją tę muzykę inaczej, jeśli utwór był
zarobkową. Udało mi się połączyć szybki i głośny, a inaczej, jak spokojpracę z tym, co kocham – przyzna- ny i wolny. To, jak muzykę odbierają
je. - Gra na instrumencie to niezwy- słuchacze, wpływa też na to, jak odkle ciekawe doświadczenie. Każdy biera ją grający – podkreślił.

Koncert organowy był dla każdego słuchacza
wielkim przeżyciem
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Podczas niedzielnego koncertu w Mikorzynie J. Pupka
zaprezentował wiele dzieł
wybitnych kompozytorów,
wzruszając i zachwycając
słuchaczy.
Zwieńczeniem
koncertu był utwór „Z dawna
Polski Tyś Królową”, który
w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
wybrzmiał z potężną, poruszającą siłą i podniosłością.
- Rok, kiedy obchodzimy
100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości, jest
bardzo wyjątkowy. W Mikorzynie staramy się uczcić
tę ważną rocznicę poprzez
takie niecodzienne wydarzenia.
Ten koncert to dla nas bardzo ważne przeżycie. Mamy organy firmy
Klarr, więc możemy organizować
koncerty. Na tzw. prowincji to jest
dosyć rzadkie wydarzenie, więc tym
bardziej jest to dla mnie powód do
radości i satysfakcji. Każde spotkanie ze sztuką jest dotknięciem piękna, dlatego cieszę się, że w naszym
sanktuarium odbył się kolejny taki
koncert i że są ludzie, którzy chcą
tu przybyć, nie tylko z naszej parafii. Jest to dla mnie znak, że warto
to robić. Niech te wydarzenia będą
dla nas umocnieniem wartości narodowych i katolickich, abyśmy na
tych wartościach budowali nową,
piękną, wolną Polskę – podkreślił
ks. proboszcz R. Wachowiak.
Koncert organowy w mikorzyńskim sanktuarium był wspaniałym
przeżyciem, które pozostanie w pamięci słuchaczy na długo.
KR
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progu nowego roku szkolnego prosił ny samochodów, mnóstwo strażaków,
także o modlitwę w intencji uczniów i smaczna kiełbaska, chleb ze smalcem
pracowników oświaty, a także władz i ogórkiem, odpustowe krówki, kawa
samorządowych. - Szkoła nie tylko i ciasto, kolorowe stragany – trudno
przekazuje wiedzę, ale też formuje było przegapić to wielkie świętowacharakter człowieka i
stąd tak bardzo ważne
jest to, jakie wartości
będą
reprezentowane – zaznaczył biskup.
Wraz z emerytowanym
biskupem kaliskim modlili się: kustosz Sanktuarium św. Idziego w
Mikorzynie ks. proboszcz Ryszard Wachowiak oraz kapłani
z dekanatu ostrzeszowskiego z dziekanem ks.
Parafianie włączyli się w organizację
Leszkiem Szkopkiem.
Eucharystia zakoń- wydarzenia. Fot. Zuzanna Snopek
czyła się procesją wokół kościoła oraz błogosławieństwem nie ku czci św. Idziego. Wielu wróciło
Najświętszym Sakramentem.
do domów umocnionych, radośniejTysiące wiernych, głębokie mo- szych i wspartych łaskami otrzymadlitwy, liczne łaski, głośne i radosne nymi u św. Idziego.
śpiewy tłumów pielgrzymów, liczKR
Podczas uroczystej procesji dziewczynki
sypały kwiaty. Fot. Zuzanna Snopek

Region

gmina

Gmina Kępno pozyskała blisko 3.500.000 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na budowę i działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie

Mężczyzna nie posiadał elementów odblaskowych i nie był
widoczny dla kierujących. Wstępne badanie zawartości alkoholu w organizmie wykazało prawie 2 promile

Ponad 3 miliony na kępiński Klub Seniora Pieszy potrącony
przez radiowóz

Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie powstaje
przy ul. Sikorskiego – w miejscu,
gdzie niegdyś znajdowało się przedszkole, dom Brata Alberta, a później
także pomieszczenia Kępińskiego
Ośrodka Kultury. Nowy obiekt bę-

wadzenie działalności – projekt „Razem z Szansą”, mający na celu wzrost
dostępności usług opiekuńczych i
wsparcie opiekunów faktycznych
w Gminie Kępno. Przez 4 lata – do
31 maja 2022 r. – instytucja będzie
finansowana z pozyskanej dotacji.

Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów
w Kępnie ma zostać zakończona do czerwca 2019 r.

dzie łączył funkcje Klubu Seniora i
miejsca wsparcia niesamodzielnych
osób starszych oraz ich opiekunów. Działania te prowadzone będą
we współpracy z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie oraz w partnerstwie Gminy Kępno
ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”.
Koszt całkowity zadania to niespełna
4.200.000 zł. Inwestycja zakończona
zostanie w czerwcu 2019 r.
Pierwszy etap inwestycji, czyli budowa Klubu Seniora i Centrum
Wsparcia Opiekunów w Kępnie,
rozpoczął się 2 lipca br., a jej zakończenie planowane jest na 31 grudnia
br. Całkowita wartość projektu to
2.474.230 zł. Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 1.847.033 zł.
Drugi etap inwestycji stanowi pro-

Wartość projektu wynosi 1.721.910
zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to
1.635.814 zł.
Obiekt będzie łączył wiele funkcji pomocy społecznej. W sposób
kompleksowy wesprze niesamodzielne osoby starsze, w tym niepełnosprawne i ich opiekunów. Działalność
Klubu Seniora i Centrum Wsparcia
Opiekunów umożliwi świadczenie
usług dla osób niesamodzielnych
poza instytucjami. Krótkoterminowa
pomoc dla osób niesamodzielnych
pozwoli odciążyć od codziennych
obowiązków ich opiekunów, a tym
samym będzie zapobiegać umieszczaniu osób niesamodzielnych w
opiece instytucjonalnej. Oferta skierowana jest do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym, przede wszystkim osób
niesamodzielnych, których dochód
nie przekracza 150% właściwego
kryterium dochodowego i ich opiekunów faktycznych.
Ogółem powstanie 135 miejsc
opiekuńczych. Będzie to opieka
dzienna i popołudniowa w klubie seniora, usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, jak również opieka w
krótkookresowych miejscach całodobowego pobytu. W nowym budynku
przy ul. Sikorskiego w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów utworzone zostaną 4 miejsca krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego
dla osób niesamodzielnych. Ponadto
utworzona zostanie wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne, jak również
szkolenia i organizacja spotkań grup
wsparcia. Z kolei w ramach Klubu
Seniora przewidziane jest utworzenie
i bieżące funkcjonowanie 20 nowych
miejsc oraz rozwój oferty popołudniowej.
Ponadto przewidziane jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, gdzie objętych wsparciem zostanie 21 nowych podopiecznych oraz zatrudnienie na etat 7 opiekunek osób starszych i asystent osoby
niepełnosprawnej.
Projekt jest wpisany w program
rewitalizacji miasta i gminy Kępno
jako Przedsięwzięcie 5.1. „Budowa
nowej infrastruktury społecznej na
rzecz polityki senioralnej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”. To tylko jedna z wielu ważnych
inwestycji, które obejmuje program
rewitalizacji.
Oprac. KR

Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został
przetransportowany do szpitala. Fot. http://pila.naszemiasto.pl/

31-latek z gminy Bralin został
potrącony przez radiowóz policyjny.
Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na
9 września br. w Słupi pod Kępnem.
Pieszy poruszał się środkiem
drogi. Mężczyzna prawdopodobnie
wyszedł z przyjęcia weselnego, odbywającego się w Baranowie. Szedł
środkiem drogi przez kilka kilometrów, więc w Komendzie Powiatowej
Policji w Kępnie rozdzwoniły się telefony od kierowców poruszających
się drogą krajową nr 11. - Podczas
dojazdu do miejsca interwencji, w
trakcie mijania jadącego z przeciwnego kierunku samochodu ciężarowego, policjanci zauważyli idącego
środkiem jezdni mężczyznę. Pomimo
natychmiastowej reakcji kierujące-

go policjanta, pieszy został potrącony bokiem radiowozu. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że mężczyzna nie
posiadał elementów odblaskowych
i nie był widoczny dla kierujących –
relacjonuje oficer prasowa KPP Kępno sierż. Justyna Niczke.
Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany na Szpitalny Odział Ratunkowy
w Kępnie, a później trafił na Oddział
Intensywnej Opieki Medycznej. Wstępne badanie zawartości alkoholu w organizmie wykazywało prawie
2 promile – dodaje sierż. J. Niczke.
KPP Kępno prowadzi śledztwo
w tej sprawie. O sytuacji została
powiadomiona prokuratura i służby
kontrolne.
Oprac. KR

Uchwalono Roczny Program Współpracy Gminy Baranów z
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Konsultacje z organizacjami
pozarządowymi

kurier baranowa
wrzesień 2018, nr 36 (1081)
Ustalono harmonogram zawodów sportowych dla dzieci uczących się w baranowskich
szkołach

Konsultacje odbyły się w sali USC
Urzędu Gminy w Baranowie

Zaczynają od szczypiorniaka na „Orliku”
Zmiany w systemie oświaty z
2017 r. znalazły odbicie również w
gminie Baranów. Po reorganizacji
Gimnazjum w Mroczeniu zostało
przekształcone w szkołę podstawową.
Od tego roku szkolnego (2018/2019)
do tej placówki uczęszczają uczniowie klas IV-VIII. Dodajmy, że w

wersji dogasającej jest tam również
trzecia klasa gimnazjum (rocznik
2003). W poniedziałek, 10 września
br., nauczyciele wychowania fizycznego i nowi dyrektorzy szkół w Baranowie i Grębaninie, kierownik Centrum Usług Wspólnych oraz gminni
organizatorzy sportu spotkali się, by

zaplanować harmonogram zawodów
sportowych dla dzieci uczących się
w baranowskich szkołach. W efekcie powstał plan obejmujący cały rok
szkolny 2018/2019. Zaczynamy od
Mistrzostw Gminy w Piłce ręcznej,
które odbędą się na baranowskim
„Orliku”.			
ems

10 września br. w sali Urzędu
Stanu Cywilnego Urzędu Gminy w
Baranowie odbyły się konsultacje
z organizacjami pozarządowymi w
sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów
z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2019. Uwagi i opinie do projektu programu można było zgłaszać
w terminie 16-31 sierpnia br. oraz
podczas zebrania zwołanego w celu

przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły
do projektu programu żadne uwagi.
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
jest zamieszczony na bip.baranow.pl,
stronie internetowej Urzędu Gminy
Baranów oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Baranowie.
ems

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

gmina
wieści znad pomianki
wrzesień 2018, nr 37 (888)
W piątek, 31 sierpnia br., na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Siemianicach rozegrany został IV Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska

Puchar wywalczyli „Gruby i Wściekli”
Turniej rozpoczął się punktualnie
o godzinie 18:00 zbiórką wszystkich
zawodników. Emocji było wiele, gdyż
do rywalizacji przystąpiło aż dziewięć drużyn. Eliminacje przeprowadzono w grupach, a najlepsi zagrali o
główne trofeum.

Po zaciętej rywalizacji turniej
zwyciężyła, a tym samym Puchar
Wójta Gminy Łęka Opatowska zdobyła drużyna „Gruby i Wściekli”.
Drugie miejsce zajęła drużyna z
Piasek, trzecie - wywalczyli piłkarze
„Sami Swoi”, a na czwartym upla-

Do rywalizacji przystąpiło
dziewięć drużyn

Kibice z wielkim zapałem
dopingowali piłkarzy

sowała się drużyna „Młode Wilki i
Rencista”.
Dodatkowo przyznano wyróżnienia dla najlepszego zawodnika
turnieju - został nim Wojciech Hillenberg. Najlepszym bramkarzem
uznano Eryka Habrajskegoi, a najlepszym strzelcem okazał się Kamil
Jeziorny.
Nad organizacją i bezpiecznym
przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Przemysław Durlej i Jakub Broniszewski.
IV Nocny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska zgromadził wielu zawodników, ale również i kibiców, którzy z
wielkim zapałem dopingowali swoje drużyny. Dla wszystkich była to
wspaniała zabawa i rozrywka oraz
wypoczynek na świeżym powietrzu.
Wójt gminy Adam Kopis pogratulował uczestnikom imprezy oraz podziękował za sportową rywalizację.
Organizatorzy turnieju - animator sportu Karol Hendrys oraz
Urząd Gminy Łęka Opatowska – gratulują zwycięzcom oraz wszystkim
uczestnikom tegorocznego turnieju i
zapraszają do aktywności fizycznej
na boisku „Orliko” w Siemianicach.
Oprac. bem

GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2018, nr 37 (839)
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów po raz kolejny zorganizowało integracyjny rajd
rowerową

Integracyjna wycieczka rowerowa
W sobotę, 1 września br., kilkunastoosobowa grupa rowerzystów
wyruszyła z Perzowa na trasę, która

liczyła około 25 kilometrów. Peleton
jechał przez Miechów, Domasłów,
Szczęście, Nową Wieś Książęcą,

Rajdy rowerowe na stałe wpisały się w kalendarz
wydarzeń organizowanych przez TRGP
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Mnichowice, Turkowy i Perzów. Rowerzyści podróżowali także leśnymi i
polnymi ścieżkami.
Na mecie były kiełbaski z grilla
oraz słodki poczęstunek. Trasę zabezpieczali strażacy z OSP Domasłów.
Kolejna już wycieczka zorganizowana przez Towarzystwo Rozwoju
Gminy Perzów okazała się bardzo
udana. Prezes Longina Biały poinformowała, że rajd na stałe wpisał
się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez towarzystwo. - Cieszę
się, że mieszkańcy gminy Perzów są
zainteresowani tego typu imprezami
– podkreśliła.
Oprac. bem
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Przegrane derby z Opatowem uruchomiły w Zawiszy prawdziwą lawinę.
Okazało się, że lista strat jest dłuższa niż wskazywałby suchy wynik meczu
0:1. Cztery żółte kartki, dwie czerwone (w tym dla rezerwowego bramkarza),
kilka bolesnych kontuzji i …zmiana trenera. Do meczu z Pelikanem Zawisza
przystąpił bez Joniaka i Czworowskiego, ale za to z tercetem trenerów. Od
bramki zespołem dyrygował Paweł Chałubiec, a jego decyzji strzegli Łukasz
Domino i Paweł Idczak. Na boisku od pierszej minuty zagrali nowi gracze Zawiszy Patryk Ziubroniewicz i Arkadiusz Pianka. Obaj zanotowali dobry występ, A Arek Pianka zaliczył dwie asysty. Zawisza wygrał 2:0 a źródłem jego
sukcesu był dobry bramkarz, rozsądna obrona, dobra pomoc i skuteczny atak.
Piłkarze Zawiszy nie powinni jednak zapomnieć, że tak grali tylko przez 30
minut pierwszej połowy. Reszta jest milczeniem. A Rogaszyce już się zbroją

Trzech trenerów
i trzy punkty
Zawisza ten mecz zaczął bar- wypatrywali kolejnych goli. Okadzo żwawo. Już w 2 . minucie z jak zało się jednak, że Pelikan nie jest
najlepszej strony pokazał się nowy byle jaką ekipą, w swoich szeregach
nabytek klubu z Łęki Opatowskiej. ma kilku bardzo dobrych piłkarzy, z
Arkadiusz Pianka do tej pory wcho- Michalskim i Grzywaczem na czele.
dził z ławki, ale tym razem trenerzy Obaj starali z całych sił o poprawę
wypuścili go w pierwszym składzie. niekorzystnego dla Grabowa wyniOdpłacił im się dwiema asystami i to ku. I gdyby nie Chałubiec, ta sztuka
w dwadzieścia minut. Najpierw do- pewnie by im się udała jeszcze przed
skonale wypuścił w uliczkę Alberta, przerwą. Golkiper i trener w jednej
a ten pewnym strzałem prawą nogą osobie spisali się jednak znakomicie.
dał Zawiszy prowadzenie. Triumfal- Pierwszy obronił dwa groźne strzanie zadudniły kibicowskie bębny, a ły, a drugi rozsądnie kierował grą
działacze Zawiszy odetchnęli z ulgą. swego zespołu. Po przerwie emocje
W 9. minucie D. Szota posłał z wol- podskoczyły o dwa poziomy, gra się
nego dokładną piłkę
na głowę Idczaka, ale
Słupek uderzył niecelnie. Pierwszy, udany dla miejscowych
kwadrans, zakończył
się kolejnym uderzeniem z wolnego. Tym
razem po strzale Szoty piłka odbiła się od
muru i uciekła na róg.
W takich sytuacjach
pod bramkę przeciwnika pędzi zwykle P.
Kurkiewicz. Wysoki
stoper gospodarzy nie
miał jednak szczęścia i po jego główce
piłka
poszybowała nad poprzeczką.
Kolejne minuty należały do Pelikana.
Goście
próbowali
zniwelować przewagę
Nowy bramkarz Łukasz Komar
Zawiszy,
przestali
pchać się środkiem a uruchamiać zaostrzyła, posypały się kartki. Po
szybkie skrzydła i szukać błyskotli- starciu pod bramką Zawiszy żółty
wego Michalskiego. Na szczęście dla kartonik ujrzał S. Gola, ale zdumioZawiszy raz im się ten plan zepsuł. ny takim werdyktem, próbował wyjaW 23. minucie stratę, właśnie na śnić arbitrowi, co o tym myśli. Jego
środku boiska, gospodarze zamienili zdaniem kartka należała się rywalona drugą bramkę. I znów dokładnym wi. Trener Chałubiec nie ryzykował
podaniem popisał się Pianka, a całą i natychmiast zmienił krewkiego, ale
akcję celnym strzałem zakończył P. i mocno poobijanego obrońcę. W jego
Albert. Łatwo wyobrazić sobie jak miejsce na boisku zameldował się
to zareagowali kibice i działacze Mielczarek. Po kwadransie zmiana
Zawiszy. „Zawsze i wszędzie Zawi- nastąpiła również w linii ataku. Za
sza wygrywać będzie”. Nad stadio- Piankę wszedł M. Płóciennik. Senem uniosła się pieśń triumfu. Zda- kwencję zmian w Zawiszy zakończywało się nawet, że jej echo dolatuje ła roszada taktyczna. W 90. minucie
z dalekiego Lewiatana. Cóż, nie da zmęczonego Ziubroniewicza zastąsię ukryć, że zapachniało pogromem. pił J. Kucharski.
ems
Kibice i działacze z niecierpliwością
Zawisza Łęka Opatowska – Pelikan Grabów 2:0 (2:0).
Bramki. Zawisza: P. Albert 2 (2., 23.).
Zawisza Łęka Opatowska: P. Chałubiec, P. Idczak, Ł. Domino,
P. Kurkiewicz, S. Gola (ż) (56. Mielczarek), D. Szota,
A. Pianka (66. M. Płóciennik), K. Łuźniak, P. Albert, D.Polte,
P. Ziubroniewicz (90.J. Kucharski). Trener: P. Idczak
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Otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego Domu Ludowego w Nosalach

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2018, nr 37 (1162)
Uroczyste inauguracje nowego roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęli nowy rok szkolny

Inwestycja dla rozwoju
kultury i rozrywki

Dom Ludowy w Nosalach otwarto,
przecinając symboliczną wstęgę

3 września br. w placówkach
oświatowych gminy Bralin odbyły
się inauguracje nowego roku szkolnego.

tał osobiście wójt Roman Wojtysiak,
który wręczał też każdemu dziecku
na powitanie gadżet przedszkolny.
Rodzice i dzieci po raz pierwszy

Dzieci otrzymały od wójta
R. Wojtysiaka ciekawe gadżety

W nowym przedszkolu i żłobku „Wiosenka” przy ul. Wiosennej
w Bralinie już od wczesnych godzin
rannych panowała bardzo podniosła
atmosfera. Rodziców i ich dzieci wi-

mogli zapoznać się z nowym, wspaniałym budynkiem, wyposażonym
w nowoczesne urządzenia i środki
dydaktyczne. Budynek przedszkola
i żłobka sprawia imponujące wraże-

Informacja o dofinansowaniu na inwestycje oświatowe w
gminie Bralin

Nowoczesne placówki
dostosowane do potrzeb uczniów

Placówki oświatowe działające na
terenie gminy Bralin w ciągu kilku
ostatnich lat, dzięki staraniom włodarza gminy wójta Romana Wojtysiaka
oraz dyrekcji szkół i przedszkoli, uzyskały wiele dofinansowań na budowę,
modernizację i doposażenie w środki
dydaktyczne.
Nowo powstałe przedszkole z oddziałami żłobkowymi przy ul. Wiosennej w Bralinie otrzymało z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 dwa duże
dofinansowania: pierwsze z projektu
pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” o całkowitej wartości 999.999,99 zł, a drugie
o wartości 387.237,64 zł z projektu
pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie.”
Uzyskano również dofinansowanie z

rządowego programu „Maluch+ 2018”
na projekt pn. „Budowa wyposażenia
i funkcjonowania w 2018 roku części
żłobkowej nowo budowanego obiektu
przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie.” Kwota dofinansowania wynosiła 979.200,00 zł.
Zespół Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w
Nowej Wsi Książęcej również może
pochwalić się licznymi dofinansowaniami, które w realny sposób przyczynią się do rozwoju placówki oraz
poprawy warunków nauki dzieci.
Dzięki projektowi „Umiem pływać”
w latach 2016-2018 udało się uzyskać
kwotę dofinansowania w wysokości
15.300,00 zł. Projekt „Umiem pływać” realizowany w Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej przyczynia
się do upowszechnienia aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży, nabycia
przez dzieci podstawowych umie-

nie. Kadrę pedagogiczną placówek
stanowią wysoko kwalifikowane
nauczycielki i opiekunki. Oficjalne
otwarcie żłobka i przedszkola odbędzie się 19 września 2018 r.
W uroczystościach rozpoczęcia
nowego roku szkolnego w Szkole
Podstawowej w Bralinie i w Zespole
Szkół w Nowej Wsi Książęcej uczestniczył wójt R. Wojtysiak i kierownik
Referatu Oświaty Sławomir Bąk.
Uroczystościom tym towarzyszyła
bardzo podniosła atmosfera związana z wręczaniem przez wójta aktów
powierzeń dla dyrektorów placówek,
wyłonionych wcześniej w konkursach na stanowisko dyrektora. Włodarz gminy w Szkole Podstawowej w
Bralinie wręczył także akty nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Życzył wszystkim pracownikom oświaty osiągnięć
w pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej oraz wszelkiej pomyślności, a uczniom – najlepszych stopni, nagród i pochwał.
M. Gudra
jętności pływania oraz ma na celu
przeciwdziałanie i korygowanie wad
postawy.
W bieżącym roku uzyskano
również dofinansowanie w kwocie 113.627,00zł z projektu „Power”
(„Erasmus”) oraz 10.000,00 zł z projektu „Niepodległa”.
Ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, po
złożeniu wniosku na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
do nowych pomieszczeń do nauki,
pozyskanych w wyniku adaptacji z
innych pomieszczeń szkolnych oraz
pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych oddziałach placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego na
2018 r., otrzymano kwotę 10.000,00 zł.
Z kolei z wniosku o dofinansowanie
wyposażenia szkół podstawowych w
pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych szkoła
otrzymała dofinansowanie w kwocie
29.700,00 zł.
M. Gudra

18 sierpnia br., podczas dożynek
gminnych w Nosalach, dokonano
otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanego Domu Ludowego w Nosalach.
Pozwolenie na budowę uzyskano
20 października 2016 r. 27 października 2016 r. złożono wniosek do Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolskie”
o przyznanie pomocy finansowej
ze środków unijnych na realizację
projektu pn. „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum
kulturalno – rekreacyjne”. Wniosek

Wielkopolskiego – wicemarszałek
Krzysztof Grabowski. Po podpisaniu tej umowy przystąpiono do procedur przetargowych.
W przetargu wyłoniono wykonawcę. Został nim Jan Jurkowski
– Zakład Budowlano-Remontowy
„Jurkowski” z Kluczborka. Umowa z
27 czerwca 2017 r. opiewa na kwotę
537.226,05 zł i dotyczy wybudowania i wyposażenia w podstawowe
elementy. Ponadto 5 maja br. zawarto umowę w sprawie zagospodarowania terenu działki, tj. wykonania

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną
inwestycją jest budowa tego obiektu

został uznany za zgodny z Lokalną
Strategią Rozwoju, spełniający warunki wstępne i przesłany do Urzędu
Marszałkowskiego – Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Umowa o przyznanie pomocy
ze środków unijnych Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w
wysokości 206.838 zł została zawarta
w Poznaniu 31 marca 2017 r. Gminę
Bralin reprezentował wójt Roman
Wojtysiak, a Zarząd Województwa

nawierzchni utwardzonych, na kwotę 67.500 zł. Jej wykonawcami byli
Tomasz Piotrowiak z Bralina oraz
Wojciech Krawczyk z Kępna.
Zarówno budynek, jak i nawierzchnie utwardzone, zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.
Jak bardzo jest potrzebna jest ta
inwestycja nikogo nie trzeba było
przekonywać. Dom Ludowy w Nosalach służyć będzie rozwojowi kultury
i rozrywki w miejscowości oraz całej
gminie Bralin.
Oprac. KR
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Dom Ludowy w Nosalach
prezentuje się znakomicie
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Fot. Piotr Szczurek

Wójt gminy Rychtal cz. Balcerzak
wygłosił okolicznościowe przemówienie

Ku pamięci pograniczników

Fot. Piotr Szczurek

W ramach obchodów 90. rocznicy utworzenia polskiej Straży Granicznej w niedzielę, 9 września br., w
Rychtalu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskich strażników granicznych, którzy
oddali życie w obronie ojczyzny we
wrześniu 1939 r.
Podczas uroczystości, która zgromadziła licznie mieszkańców, wójt
gminy Czesław Balcerzak wygłosił
okolicznościowe przemówienie, na
zakończenie którego poprosił ks. kan.
Mariusza Białobłockiego, zaangażowanego w obchody, o poświęcenie
tablicy pamiątkowej i modlitwę w
intencji poległych pograniczników.
Wartę honorową wystawili przyby-

Pod tablicą pamiątkową
złożono wiązanki kwiatów

li z Kępna przedstawiciele Związku
Harcerstwa Polskiego ze 111. WDH
„Echo” i 68. WDH „Fire Kids” oraz
Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Józefa Piłsudskiego. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali komendant
Hufca Marcin Szajdak oraz sierż.
Karol Kuchciak z Jednostki Strzeleckiej JS 2016 z Kępna. Członkowie
rychtalskiego Oddziału Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wypuścili z klatek 250 gołębi
dla podkreślenia symbolu „aby nigdy
więcej nie doszło do wojny”. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły
wiązanki kwiatów. Każdy ze strzelców i harcerzy otrzymał od organizatorów uroczystości pamiątkowy
medal.

Wakacje w Drożkach zakończył
Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakiem
Sosny Rychtalskiej pn. „Ale Sosna”,
zorganizowany przez sołtys Ewelinę
Stryczek oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Drożkach. Jest to czwarta
odsłona rajdu organizowanego w tym
roku w gminie Rychtal. Poprzednie
edycje odbyły się Rychtalu, Wielkim
Buczku oraz Krzyżownikach.
Rajd miał na celu m.in. przypomnienie o walorach przyrodniczych
gminy, integrację mieszkańców oraz
promocję aktywnego spędzania czasu. Pomysłodawcą i inspiratorem
cyklu był Adam Staszczyk. Tym razem na trasie rajdu pojawił się akcent
historyczny. Chwilę odpoczynku
przed odcinkiem specjalnym trasy
uczestnicy spędzili w miejscu pamięci ośmiu konfederatów barskich z

Wydarzenie dało uczestnikom wiele radości
i było okazją do aktywnego wypoczynku

oddziału Bierzyńskiego poległych
7 września 1768 r. w walce z moskiewskim oddziałem gen. Drewicza.
Warto wspomnieć, że w 250. rocznicę

To już czwarta odsłona rajdu
organizowanego w gminie Rychtal
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Sejm ustanowił 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej.
Prezes OSP Drożki Wojciech
Stryczek relacjonuje: - W rajdzie
uczestniczyło około 50 osób. Wszyscy doskonale się bawili. Pokonaliśmy wspólnie trasę 16 km, która prowadziła głównie przez las. Przejazd
drogą lokalną zabezpieczyła policja,
za co serdecznie dziękuję. Meta rajdu znajdowała się przy sali wiejskiej
w Drożkach, gdzie czekał na nas posiłek regeneracyjny oraz atrakcje dla
najmłodszych uczestników. Bardzo
dziękuję wszystkim uczestnikom i
osobom, które pomogły w organizacji. Widząc sukces imprezy, mogę powiedzieć: „Do zobaczenia za rok!”.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 13 września 2018

należała do III Dywizjonu 5. Pułku
SG. W związku ze zmieniającym się
przebiegiem działań wojny polsko-radzieckiej 6. Pułk SG wysłano na
front, a 5. Pułk SG użyto do uzupełnienia strat. Ochronę granicy przejęły pomocnicze jednostki wojskowe –
Bataliony Wartownicze. W Rychtalu
ulokowano 4. Pluton 2. Kompanii Batalionu Wartowniczego 5/VII, który
nadzorował odcinek granicy od Zbyczyny do Skoroszowa. Od 13 czerwca 1921 r. służbę na granicy przejęły
Bataliony Celne, podległe Ministerstwu Skarbu. W Rychtalu stacjonował sztab 4. Kompanii Granicznej 14.
Batalionu Celnego (miejsce postoju
– Laski). Kompania obsadzała placówki: Proszów, Skoroszów, Drożki,

Zbiórka plutonu przed komisariatem
Straży Granicznej w Rychtalu

IV Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakiem Sosny Rychtalskiej pn. „Ale sosna”

Rajd rowerowy z historyczną nutą

Fot. Piotr Szczurek

Przed dawnym kolejowym Posterunkiem Straży Granicznej w Rychtalu została odsłonięta pamiątkowa tablica

Historia ochrony granicy Polski
na odcinku wielkopolskim rozpoczęła się 19 stycznia 1920 r., kiedy oddziały Wojska Polskiego obsadziły
nową granicę. Były to oddziały Frontu Wielkopolskiego 7. Dywizji Piechoty. 3 marca 1920 r. minister spraw
wojskowych gen. bryg. Kazimierz
Sosnkowski wydał rozkaz przemianowujący Wojskową Straż Graniczną
na Strzelców Granicznych, a nowo
sformowane oddziały dostały numerację 5. i 6. Pułk Strzelców Granicznych. Tak więc pierwszą jednostką
graniczną był 5. Pułk Strzelców Granicznych, który przystąpił do służby
w czerwcu 1920 r. W nielicznie zachowanych materiałach archiwalnych
tego pułku występuje wzmianka z
października 1920 r. o zwiększeniu składu osobowego w wartowni
granicznej w Rychtalu, która przy-

Trębaczów, Leśniczówka, Zbyczyna i
Rychtal. Kolejną formacją była Straż
Celna (utworzona formalnie 15 marca
1921 r.), która do końca 1922 r. przejmowała stopniowo ochronę granicy.
W Rychtalu umiejscowiono Komisariat Straży Celnej (placówki: Rychtal,
Stogniewice, Proszów, Skoroszów,
Darnowiec i Drożki), podległy Inspektoratowi Straży Celnej Ostrów.
Rozporządzeniem Prezydenta RP
z 22 marca 1928 r. powołano Straż
Graniczną – formację typu policyjnego podporządkowaną Ministerstwu
Skarbu. Struktura organizacyjna na
rychtalskim odcinku pozostała niezmieniona. Komisariat SG Rychtal
podlegał Inspektoratowi Granicznemu w Ostrowie Wielkopolskim.
(Informacje pochodzą z Archiwum
Straży Granicznej Komendy Głównej
Straży Granicznej).
Oprac. KR
Funkcjonariusze Straży Granicznej
w punkcie alarmowym w 1932 r.
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W sobotę, 1 września 2018 r., na stadionie sportowym oraz
boisku Zespołu Szkół w Trzcinicy odbył się II Turniej Piłki
Nożnej Orlików

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2018, nr 37 (1052)

Turniej orlików
Blisko 3 miliony na drugi etap inwestycji na zakończenie wakacji

Podpisana została umowa na dofinansowanie drugiego etapu inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej w Trzcinicy

22 sierpnia 2018 r. w Poznaniu
została zawarta umowa pomiędzy
Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Trzcinica. Jej przed-

miotem jest dofinansowanie projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej, w
tym rozdzielenie sieci ogólnospołecznej oraz budowa systemu zaopa-

Umowa na dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020
podpisana została 22 sierpnia w Poznaniu

trzenia w wodę wraz z odtworzeniem
dróg w miejscowości Trzcinica – etap
II” w ramach Osi Priorytetowej 4
„Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020.
Wartość całkowita projektu wynosi 5.039.809,35 zł, a dofinansowanie 2.844.019,02 zł.
Inwestycja, obejmująca ulicę
Jana Pawła II od tzw. organistówki
do skrzyżowania z ulicą Boczną, wykonana będzie w 2019 roku.
W bieżącym roku realizowany
jest pierwszy etap zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego, na który
także udało się pozyskać dofinansowanie.
Oprac. bem

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Laskach oraz Zespole Szkół
w Trzcinicy

Inauguracja roku szkolnego
odbywać się będą w 32 oddziałach.
Naukę po raz pierwszy rozpoczęło 51
uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, natomiast ostatni raz naukę
podjęły klasy gimnazjalne.
Uczestniczący w uroczystych
inauguracjach: wójt gminy Trzci-

nica Grzegorz Hadzik oraz sekretarz gminy Renata Ciemny, życzyli
uczniom wielu sukcesów i osiągnięć
w nauce, a rodzicom zadowolenia
oraz radości z rozwoju dzieci.
Oprac. bem

2 września br. na „Orliku” w Trzcinicy odbyły się gry i zabawy z
piłką, zorganizowane dla najmłodszych mieszkańców gminy

W przygotowanych grach i zabawach mogły uczestniczyć dzieci
w wieku 6 - 10 lat. Zorganizować
całe wydarzenie pomogli: animator
sportu Przemysław Fuczyło wraz z
Grzegorzem Szarem. Podczas imprezy czuwali też nad jej prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem.
Dzieci, które wzięły udział we
wspólnej zabawie mogły wywalczyć
puchary przyznawane w 5 kategoriach.
Ostatecznie trofea otrzymali:
Wiktor Kasperkiewicz w kategorii wspaniały żongler, Filip Nowak
- najszybszy z piłką, Mikołaj Antoniak - wybitny snajper, Marcin
Stefański - doskonała celność oraz
Oliwier Pawlik w kategorii wzorowe
prowadzenie.
Oprac. bem

Podobnie jak w całym kraju,
3 września br., w szkołach gminy
Trzcinica zainaugurowano rok szkolny 2018/2019.
W tym roku obowiązek szkolny
realizować będzie w nich 460 uczniów
i 149 dzieci przedszkolnych. Zajęcia

Gry i zabawy z piłką

Podczas gier i zabaw z piłką można było
wywalczyć puchary w kilku kategoriach

Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal

Oficjalnego otwarcia imprezy nienia dla najlepszego zawodnika,
dokonali: wójt gminy Grzegorz Ha- bramkarza i strzelca w każdej kateOprac. bem
dzik, prezes GKS Trzcinica January gorii wiekowej.
Fusek oraz Grzegorz Szar.
W zmaganiach turniejowych
Wyniki turnieju:
wzięło udział 16 drużyn. Młodzi piłKategoria ŻAK
karze rywalizowali w trzech katego– rocznik 2010 i młodsi
riach wiekowych: rocznik 2006-2007,
I - GKS ORLIK Kraszewice
rocznik 2008-2009, a także rocznik
II - STRAŻAK Słupia
2010 i młodsi. Na trzech boiskach odIII - GKS Trzcinica
były się 42 mecze.
Kategoria ORLIK
Na uczestników rozgrywek cze– rocznik 2008–2009
kał ciepły posiłek. Poza emocjami
I - KP Krążkowy
II - AP Wieruszów
czysto sportowymi nie zabrakło rówIII - GKS ORLIK Kraszewice
nież innych atrakcji, takich jak dmuIV - AP REISSA Kępno
chany zamek i możliwość beztroskiej
V - GKS Trzcinica
zabawy.
VI - AGROPLON Głuszyna
Podsumowując turniej, wójt G.
Kategoria MŁODZIK
Hadzik podziękował wszystkim
– rocznik 2006–2007
uczestnikom, opiekunom, trenerom,
I - GKS ORLIK Kraszewice
rodzicom oraz GKS w Trzcinicy za
II - STRAŻAK Słupia
zaangażowanie i wysiłek włożony w
III - GKS Trzcinica II
jego przygotowanie.
IV - UKS PIŁKAR Z Sokolniki
Każdy z uczestników otrzymał
GKS Trzcinica I
pamiątkowy medal. Wręczone zostaAP
REISSA Kępno
ły także puchary, dyplomy i wyróżWIELKOPOLANIN Siemianice
W turnieju wzięło udział 16 drużyn

komunikat

Wójt Gminy Trzcinica informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Miejsce wywieszenia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
- tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
- strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 78 15 010.
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam stodołę, powierzchnia 240 m2 w
Kępnie. Tel. 663 075 354.
(TK 295/09/18)

Sprzedam ogródek działkowy w Kępnie,
430 m2. Tel. 600 326 388. (TK 298/09/18)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Sprzedam dom w Ostrzeszowie, więcej
informacji pod nr. telefonu 885 192 291.
(TK 294/09/18)

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną,
media - Piaski. Tel. 502 999 423.
(TK 269/09/18)

Sprzedam działkę budowlaną położoną
w Kępnie w okolicy ul. Paderewskiego.
Kontakt: 501 384 962,
e-mail: lgwrocpl@poczta.onet.pl
(TK 291/09/18)

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

Sprzedam mieszkanie własnościowe w
Rychtalu w blokach, 75 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, osobno WC, duża piwnica.
Kontakt pod numerem tel. 62 / 78 12 750
lub kom. 534 800 927. (TK 268/09/18)
Sprzedam mieszkanie z budynkami gospodarczymi - Rzetnia. Tel. 723 916 467.
(TK 264/09/18)
Sprzedam działkę budowlaną - Bralin,
60 zł/m2. Tel. 577 983 960.
(TK 255/08/18)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię mieszkanie w Kępnie, trzypokojowe,
parter lub I piętro (najlepiej na Os. 700-lecia). Tel. 781 781 910.
(TK 265/09/18)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe
z aneksem kuchennym - Kępno.
Tel. 696 537 413.
(TK 259/08/18)
Do wynajęcia pokoje dla pracowników (okolice Kępna). Tel. 536 598 687.
(TK 260/08/18)
Do wynajęcia hala o pow. 1000 m2 - Bralin.
Tel. 577 983 960.
(TK 254/08/18)
Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
SPRZEDAM
Sprzedam drewno opałowe, rozpałkowe.
Tel. 667 189 826.
(TK 263/08/18)
ANTYKI — STAROCIE: skup, sprzeda¿,
renowacja. Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 500
086 800, 510 972 050, piotrantyk@op.pl.
Sklep od 11.00 do 16.30.
motoryzacja

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam 100 ha, z 10-ha terenem inwestycyjnym na cele prod. rolnej
lub przemysłowej, częściowo zabudowanym, w powiecie kępińskim.
Tel. 691 023 733 lub 660 448 070. 		
(TK 238/08/18)

Do wynajęcia kawalerka w centrum Kępna.
Tel. 663 205 843.
(TK 297/09/18)

Sprzedam opla astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.

Do wynajęcia: kawalerka 30 m2 w Kępnie,
ogrzewanie gazowe, kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 292/09/18)

US£UGI

Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze trzypokojowe + kuchnia, 75 m2,
parter + garaż - Rychtal, Os. 600-lecia.
Tel. 796 257 837.
(TK 235/08/18)

Do wynajęcia: mieszkanie 56 m dwupokojowe + kuchnia, ogrzewanie gazowe, kaucja
- Kępno. Tel. 509 728 685. (TK 292/09/18)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.
Telefon: 518 973 923.
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Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe
- Os. Murator. Tel. 886 023 638.
(TK 293/09/18)

Udzielę pomocy w nauce dziecku - klasa I-IV.
Tel. 603 904 702.
(TK 253/08/18)
Naprawa komputerów, strony i sklepy internetowe, alarmy, monitoring.
Tel. 889 786 700.
(TK 246/08/18)

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)
PRACA
Firma Gugała-Bis zatrudni operatorów maszyn
stolarskich na dobrych warunkach pracy i
płacy. Kontakt pod nr telefonu: 62 78 69 614
lub 691 057 657.
(TK 296/09/18)
Zatrudnię panie do sprzątania.
Tel. 601 316 797 lub 600 503 532.
(TK 290/09/18)
salon fryzjerski loreal w kępnie
zatrudni fryzjerkę. oferuję umowę
o pracę, dobre zarobki, szkolenia w
akademiach loreal na koszt firmy.
Tel. 604 207 580.
(TK 252/08/18)
Przyjmę rencistę lub emeryta do opieki nad
dużym zadbanym ogrodem w Osinach, mile
widziana wiedza i doświadczenie.
Tel. 601 216 701.
(TK 267/09/18)

salon fryzjerski w kepnie przyjmie
uczennicę. Tel. 604 207 580.
(TK 252/08/18)
LEKARSKIE
Endokrynolog specjalista
- Andrzej Pajdowski przyjmuje
w szpitalu w Kępnie, rejestracja
- tel. 535 205 206.
(TK 235/03/13)
rolnicze
Sprzedam: kosiarkę rotacyjną oraz pług
3-skibowy. Tel. 62 / 78 15 664.
(TK 256/08/18)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

letnia promocja
urokliwych
działek
budowlanych
w hanulinie
Telefon: 663 336 969

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk

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

Do wynajęcia mieszkanie 40 m2 w Kępnie.
Tel. 733 44 06 02.
(TK 262/08/18)
Poszukuję do wynajęcia kawalerki w Kępnie
lub okolicy. Tel. 532 141 177.(TK 261/08/18)
Do wynajęcia garaż przy ul. Spółdzielczej
(za mostem). Tel. 730 729 870.
(TK 256/08/18)

Korepetycje
z języka polskiego.
Tel. 606 365 377

przyjmę do pracy murarza

Zatrudnimy tapicerów,
pomocników tapicerów,
kierowcę kat. C+E.
na dobrych warunkach pracy i płacy.

Możliwość przyuczenia w zawodzie.
Praca również dla emerytów.
Kontakt: Słupia p. Kępnem, ul. Zielona 1F (koło stacji PKP).

Telefon: 603 653 202 lub 62 / 78 181 15.
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Masz problem z pracownikami?
Zadzwoń!!! Firma Her-Ow
oferuje pracowników z Gruzji.
Tel. 534 145 409.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie
prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy /Specjalista ds. programów.
Więcej informacji na stronie

http://bippup.powiatkepno.pl oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, Mianowice 2 H, 63-600 Kępno.
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Ogłoszenia

reklama
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

TAPICERÓW,
osoby do piankowania
oraz przedstawiciela
handlowego na rynku
krajowym.

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

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni
21 m2
Prywatny Gabinet
wOtolaryngologiczny
sklepie intermarche
w wieruszowie.
lek. Paulina Lepka

kontakt:
600 959 111.
Specjalista Otorynolaryngologii
Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani
Badanie odbywa się w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

OTWARCIE

JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017
63-600 Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46
REJESTRACJA: 508 177 121

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelner.

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

do wynajęcia

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 926, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.
Zainteresowanych prosimy
o dostarczenie CV.

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

lek. Paulina Lepka
Specjalista Otorynolaryngologii
Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46, Kępno.
Rejestracja: tel. 508 177 121.

Firma „BEST PUR POLYMERS” Sp. z o.o. sp.k. w Krążkowach
zatrudni:
1. Specjalista ds. obsługi klienta
2. Specjalistę ds. przygotowania produkcji
3. Aparatowego
4. Operatora CNC
5. Magazyniera
6. Pracownik biurowy magazynu
7. Operator wózka widłowego
8. Kierowca C+E
CV proszę wysyłać na adres e-mail: bestpur@bestpur.com.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt
pod nr telefonu 605 823 808
lub osobiście w siedzibie firmy Krążkowy 51E, 63-600 Kępno.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

lek. med. Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie
przyjmuje w œrody od 17.00 do 18.30, Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.
Tygodnik Kępiński 13 września 2018
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Recenzja

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Daisy Goodwin - „Łowca posagów”
Sisi, cesarzowa Austrii to ktoś, kogo pragnie każdy mężczyzna i komu zazdrości każda kobieta.
Piękna, wysportowana i inteligentna Sisi ma wszystko – z wyjątkiem szczęścia. Jest znudzona ogłupiającą etykietą na dworze Habsburgów i swoim znacznie starszym, sumiennym, lecz mało ekscytującym mężem, Franciszkiem Józefem. Musi wyrzec się prywatności, nieustannie towarzyszą jej
damy dworu i służące. Sztywny rozkład dnia nie odpowiada przyzwyczajonej do swobody cesarzowej. Życia nie ułatwia też despotyczna teściowa. Sisi, żeby zabić nudę i uciec od rutyny, często wsiada
na jacht, na grzbiet konia albo do swojego prywatnego pociągu. Na zaproszenie Korony Brytyjskiej
przyjeżdża do Anglii na polowanie. Szuka tu wrażeń i znajduje je w osobie zawadiackiego kapitana
Baya Middletona, jedynego człowieka w Europie, który jeździ na koniu lepiej niż ona. Młodszy od
Sisi o dziesięć lat i zaręczony z bogatą i oddaną mu Charlotte Bay może stracić wszystko, zakochując
się w kobiecie, która nigdy nie będzie należeć do niego. Ale Middleton i cesarzowa są jednakowo
nierozważni, a ich wzajemny pociąg to siła, której nie da się powstrzymać. Pełny namiętności i dramatyzmu „Łowca posagów” opowiada prawdziwą historię XIX-wiecznej Królowej
Serc i kapitana kawalerii, historię o walce między miłością a obowiązkiem.

INFORMACJA

Wójt Gminy Trzcinica podaje do publicznej wiadomości
informację o realizowaniu inwestycji drogowej
pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych
do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów
jako obręb: Trzcinica, Pomiany.
Na w/w zadanie uzyskano pomoc finansową
w formie dotacji celowej na podstawie umów zawartych
pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcinica:
- Umowa Nr 50/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku
– dofinansowanie w kwocie 118 500 zł,
- Umowa Nr 527/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku
– dofinansowanie w kwocie 86 600 zł.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SAMOCHODU SKODA Roomster 1,4 TDI
W TRYBIE PRZETARGU

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno
tel. 62 78 232 38, e-mail: sekretariat@psse-kepno.pl

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Pål Karlsen - „Biografia prawdziwka”
Król lasu. Superbohater w świecie mykologii. Prawdziwek. Borowik. Ludzie są w stanie poświęcić życie, by znaleźć upragnionego grzyba. Pål Karlsen, miłośnik grzybów z Norwegii, zabiera nas w
fascynującą podróż w głąb borowikowego świata. By odkryć jego tajemnice, przemierza glob wzdłuż
i wszerz. Poznaje różne oblicza prawdziwka – jedno z najpiękniejszych i najbardziej fantastycznych
niespodziewanie odnajduje w Polsce, prawdziwej borowikowej ziemi obiecanej, gdzie natrafił na nieznany nowy gatunek grzyba. Poznaj leśnego superherosa, który pojawia się tam, gdzie chce, i kiedy
mu się tylko podoba. Którego nie da się udomowić. Grzyba-anarchistę… bo każdy borowik jest z
natury dziki. Oto jedyna biografia, która zawiera przepisy, jak ugotować jej bohatera.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jack Barsky, Cindy Coloma - „W głębokiej konspiracji.
Tajne życie i labirynt lojalności szpiega KGB w Ameryce”

Przedmiot sprzedaży:
Samochód osobowy – Skoda Roomster 1,4 TDI, nr rej. PKE 22KL
– pojemność – 1442 ccm
– rok produkcji – 2007
– przebieg – 210588
– ilość miejsc – 5
– uszkodzony – po kolizji drogowej
Dodatkowe wyposażenie: opony zimowe wraz z felgami.

Jedna decyzja może zakończyć wszystko... lub doprowadzić do niespodziewanego odkupienia. 8
października 1978 roku obywatel Kanady William Dyson wysiadł z samolotu na lotnisku O’Hare w
Chicago i skierował się ku kontroli celnej. Dwa dni później William Dyson przestał istnieć. Jego tożsamość została wymyślona przez KGB, to dzięki niej młody, ambitny agent z Niemiec Wschodnich
miał przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Plan się powiódł i tak narodził się nowy szpieg: Jack
Barsky. Pracował w konspiracji przez kolejne dziesięć lat, realizując tajne operacje w czasie zimnej
wojny... aż w końcu znalazł się w sytuacji, która postawiła pod znakiem zapytania wszystko, w co
(jak mu się zdawało) dotąd wierzył. „W głębokiej konspiracji” ujawni tajemne życie człowieka bez
ojczyzny i opowie historię, której nikt się nie spodziewał. Fascynujące wspomnienia agenta KGB –
opowieść o podwójnym życiu, trudnych wyboru, rozterkach i zdradzie.

Cena wywoławcza: 3 500,00 zł
Wadium: 350 zł
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno
– 26 września 2018 roku godz. 10.00
Informacje o terminie i miejscu możliwości
obejrzenia przedmiotu przetargu:
Od 12.09.2018 do 26.09.2018 r.
po uprzednim kontakcie tel. 62 78 232 38,

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 37
SPONSORZY NAGRÓD:

Osoby uprawnione do kontaktu:
Urszula Brząkała, Monika Trzmiel.
Ogłoszenie przetargu znajduje się na stronie
http://bip.psse-kepno.pl

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 19 września 2018 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Daisy Goodwin - „Łowca posagów”,
2. Pal Karlsen - „Biografia prawdziwka”,
3. Jack Barsky, Cindy Coloma - „W głębokiej
konspiracji. Tajne życie i labirynt lojalności szpiega
KGB w Ameryce”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 nagrody otrzymuj¹:

Zofia Małolepsza (Olszowa),
Marian Kulik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Mniej spraw (i ludzi) będzie Cię złościć. Zajmij się
zadaniami, które ciągle przekładałeś. Od piątku
jeszcze milej i sprawniej, Luna w trygonie sprzyja
zabawie, a nie porządkom.

Byk 21 IV – 21 V
Trygony Słońca i Merkurego serwują dobre pomysły, Mars ambicję, a Wenus przywoła ludzi.
Szukaj podobnych do siebie wolnych duchów, bo
razem osiągniecie sukces!

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Teraz łatwiej osiągniesz sukces – kwadratury
Merkurego i Słońca podkręcą obrotność! Od
wtorku Mars w trygonie odda Ci swoją siłę i przeciwnicy sami zejdą Ci z drogi.

Rak 23 VI – 22 VII
Życie będzie łatwiejsze, bo Mars przestaje dręczyć Cię opozycją. I poprawią się relacje z ludźmi, wpadniesz na dobre pomysły, ktoś Cię zaprosi na randkę. Wenus budzi namiętność.

6.
7.

Apteka „Na Zdrowie” - 13.09.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 14.09.2018 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 15.09.2018 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Pod Kasztanami” - 16.09.2018 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 17.09.2018 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 18.09.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 19.09.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura
zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c.,
że w dniu 1 października 2018 r. o godz 9:00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Kępnie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
Lew 23 VII – 22 VIII
Spodziewaj się niespodzianek, jakie serwuje
Mars w opozycji, ale nie bój się zmian. Pielęgnuj
relacje z najbliższymi. Przez Wenus w kwadraturze możesz się obrażać i złościć.

Panna 23 VIII – 22 IX
Słońce i Merkury w koniunkcjach przyniosą sympatyczne wydarzenia. Poczujesz, że masz siłę
na spełnianie marzeń! Jeszcze Wenus w sekstylu postawi na Twojej drodze ludzi, którzy trafnie
Ci doradzą. Działaj!

Waga 23 IX – 23 X
Dzięki energii Marsa w trygonie świetnie zadbasz o bliskich. Mądrze nimi pokierujesz! Ale
we wtorek i środę zafunduj sobie trochę przyjemności. Księżyc budzi wielką namiętność.

Skorpion 24 X – 21 XI
Z Wenus w koniunkcji szczęście uśmiechnie się
do Ciebie. Możesz liczyć na przyjaciół, przygody, flirty. W czwartek i piątek Luna w koniunkcji
obudzi Twoją intuicję.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Czeka Cię sporo pracy. Kwadratury Słońca
i Merkurego przypomną o zaległościach, ale też
pomogą postawić na swoim. Od piątku z Księżycem czekają Cię nagrody.

Koziorożec 22 XII – 19 I
We czwartek Mars opuści Twój zna i się rozluźnisz. Słońce i Merkury w trygonach ześlą Ci dobrą energię i pomysły, które zainspirują wszystkich do pozytywnych zmian.

Wodnik 20 I – 18 II
Od czwartku poczujesz, że czas zabrać się za
karierę i związek! Mars w koniunkcji pomaga zrobić porządek i wcielić w życie ostatnie pomysły.
Ludzie zaczną Cię słuchać.

Ryby 19 II – 20 III
Dzięki Słońcu i Merkuremu będziesz bystrą obserwatorką. Odkryjesz tajemnice i komuś pomożesz. A co Ty z tego masz? Wenus w trygonie
zaprasza na randki albo na zakupy.

nieruchomości położonych w miejscowości Weronikopole, gmina Bralin stanowiących własność
dłużnika:
Jacek Wysocki
ul. Cegielniana 11
27-200 Starachowice
posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie nr KZ1E/00012636/6, KZ1E/00012634/2 oraz KZ1E/00012635/9:
1. Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana składająca się z działki nr 477 o powierzchni 0.98 ha, położona
w miejscowości Weronikopole, gmina Bralin. Działka nr 477 jest częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie
księga wieczysta nr KZ1E/00012636/6.
Oszacowana jest na kwotę 39.818,00 zł. Cena wywoławcza licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 29.863,50 zł. Rękojmia stanowi kwotę 3.981,80 zł.
2. Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana składająca się z działek nr 58, 156, 470 o łącznej powierzchni
4.68 ha, położonej w miejscowości Weronikopole, gmina Bralin. Dla całej nieruchomości prowadzona jest
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00012634/2.
Oszacowana jest na kwotę 102.684,00 zł. Cena wywoławcza licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 77.013,00 zł. Rękojmia stanowi kwotę 10.268,40 zł.
3. Nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działki nr 150 o powierzchni 3.97 ha, położonej w miejscowości
Weronikopole, gmina Bralin. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00012635/9.
Oszacowana jest na kwotę 51.593,00 zł. Cena wywoławcza licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 38.694,75 zł. Rękojmia stanowi kwotę 5.159,30 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika Sądowego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie - 09 1020 2241 0000 2302 0012 9569.
Do licytacji powyższych nieruchomości mogą przystąpić wyłącznie osoby spełniające warunki przewidziane
w art. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego na dzień przeprowadzenia licytacji
oraz zobowiązane są okazać w związku z tym niezbędne dowody organowi przeprowadzającemu licytację.

Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

Przedsiębiorstwo

„BIS”

Skup jałowic cielnych
hodowlanych
i użytkowych od
7. miesiąca cielności.

Firma EKOSAM
Zbigniew Samulski

Trębaczów 146, 63-642 Perzów

OFERUJE:
- węgiel brunatny,
- węgiel kamienny: kostka,
miał z groszkiem,
orzech, ekogroszek,
ekogroszek Czeski,
- nawozy sztuczne,
- cement,
- wapno budowlane,

Zgłoszenia:

SKUPUJE:
- złom.

65 / 57 38 631,
65 / 57 27 336,

Najwyższa jakość
Przystępne ceny
Transport gratis

pon.-pt. 8.00-14.00.

KONTAKT: 698 235 817.
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Ogłoszenia

reklama

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

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

panele podłogowe

meble skrzyniowe

meble tapicerowane
OFERUJEMY:
-

meble skrzyniowe i tapicerowane,
panele boazeryjne i podłogowe,
segmenty,
usługowe cięcie płyt,
duży wybór bielizny damskiej.

Współpracujemy z:

panele
gwarantujemy

meble łazienkowe
wysoką jakość, różnorodność, największy wybór i najniższe ceny!

Firma IDŹCZAK-MEBLE

zatrudni:
- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy do montażu
i piankowania stelaży tapicerskich
- Krawcowe oraz krojcze
- Informatyka
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn do przyuczenia
- Mechanika samochodowego
- Elektryka maszyn.
Więcej informacji dostępnych w siedzibie firmy:
Łęka Opatowska, ul. Kępińska 5 lub pod numerem telefonu: 509 872 741.
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NASI

w LIGACH
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

9. kolejka | jesień 2018
Bytovia Bytów – GKS Tychy – 4:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Miłosz Trojak
(Stomil Olsztyn)
Fortuna I Liga

9. kolejka | jesień 2018
GKS Jastrzębie – Stomil Olsztyn – przełożony
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

Cały mecz Kurzawy w Bolonii,
Polska remisuje z Italią
Udany debiut reprezentacji Jerzego Brzęczka. Pierwszy mecz reprezentacji narodowej pod wodzą nowego szkoleniowca zakończył się remisem 1:1. Uznanie w oczach nowego selekcjonera Polski znalazł między innymi Rafał Kurzawa.
Świbianin rozegrał w piątek pełne spotkanie i był z pewnością jedną z jaśniejszych postaci naszej reprezentacji. Dla
byłego zawodnika Sokoła Świba, Zgody Olszowa i Marcinków Kępno był to piąty występ w narodowych barwach. Dodajmy, że bramkę dla biało-czerwonych zdobył w 40. minucie Piotr Zieliński. Włosi wyrównali w 78. minucie po bramce
Jorginho z rzutu karnego.
Występy zawodników Klubu Badmintonowego Vol-Trick Kępno miał ogromny wpływ na losy rywalizacji podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików

7. kolejka | jesień 2018
Ślęza Wrocław – MKS Kluczbork – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

6. kolejka | jesień 2018
Chemik Bydgoszcz – Mieszko Gniezno – 2:3 (1:2)
NA BOISKU: poza meczową 18-tką
Tobiasz Jarczak
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

7. kolejka | jesień 2018
Ślęza Wrocław – MKS Kluczbork – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: poza meczową 18-tką
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

8. kolejka | jesień 2018
Agroplon Głuszyna – Warta Gorzów – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

8. kolejka | jesień 2018
Agroplon Głuszyna – Warta Gorzów – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 57-90 minuta
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

6. kolejka | jesień 2018
Zjednoczeni Stryków – RKS Radomsko – 0:2 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

Vol-Trick punktował dla województwa wielkopolskiego
W nadmorskim Sianowie koło Koszalina odbywał się w miniony weekend turniej dwóch województw w ramach Miedzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Do walki
stanęli zawodnicy z Zachodniopomorskiego oraz Wielkopolski. Klub Badmintonowy Vol-Trick Kępno reprezentowało podczas tej imprezy aż pięciu zawodników. W kadrze Wielkopolski znaleźli się: Artur Jeż, Dawid Lewandowski oraz Zuzanna, Maciej i Miłosz Zimoch. Po ostatnich występach trenerzy obawiali się o dyspozycję swoich
podopiecznych, jednak tym razem zawodnicy Vol-Tricka pokazali, iż nie przez przypadek są kadrowiczami województwa. Artur Jeż jako najmłodszy z kępińskich reprezentantów (młodzik młodszy) swojego singla i miksta zagrał na miarę swoich możliwości, jednak awans do drugiej rundy okazał się zbyt trudny. Podobnie Dawidowi
Lewandowskiemu nie udało się awansować do dalszych gier, jednak za jego postawę w grach pojedynczej oraz deblu należy mu się pochwała. W każdym z trzysetowych
pojedynków zostawiał serce na boisku. Słowa uznania należą się jednak głównie rodzeństwu Zimoch. Każdy z nich punktował dla Wielkopolski i Vol-Tricka. Między innymi
poprzez ich grę nasze województwo wygrało ogólną rywalizację z Zachodniopomorskim 30:25, a już wyłącznie dzięki kępińskiej młodzieży Vol-Trick uzyskał 7,5 punktu,
co dało kępińskiemu klubowi pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej (punkty te w ramach rywalizacji Wojewódzkich Federacji Sportu w przyszłym sezonie zaprocentują
jako nagroda finansowa dla klubu). Zuzanna Zimoch grała gry podwójne, z Olgą Kosmowską zdobywając brąz, a z Frankiem Dąbrowskim w mikście srebro. Bracia Zimoch
natomiast grali single i wspólnie debla. Miłosz w pojedynkę zdobył trzecie miejsce, Maciej drugie, wspólnie nie dali szans rywalom i do domu przywieźli złote medale.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Przegląd ligowych wydarzeń.
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Polonia w dobrych nastrojach przed domowym
meczem z Wartą Międzychód. W minionej kolejce biało-niebiescy odnieśli wyczekiwane
zwycięstwo, dokonując tego na niezwykle trudnym terenie
FOT: Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

Fortuna I Liga
9. kolejka | jesień 2018
Warta Poznań – Sandecja Nowy Sącz . .....– 1:3
Bytovia Bytów – GKS Tychy .....................– 4:1
Garbarnia Kraków – Raków Częstochowa .– 1:1
Stal Mielec – Wigry Suwałki . ........– przełożony
GKS Katowice – Odra Opole . ........– przełożony
Podbeskidzie – ŁKS Łódź ..............– przełożony
Chrobry Głogów – Puszcza Niepołomice – przełożony
Termalica Nieciecza – Chojniczanka .– przełożony
GKS Jastrzębie – Stomil Olsztyn . ..– przełożony
5. kolejka | jesień 2018
Warta Poznań – Bytovia Bytów ...............– 2:2
1. RKS Raków Częstochowa
9 20 14:5
2. MKS Bytovia Bytów
9 18 19:10
3. MKS Sandecja Nowy Sącz
9 18 12:6
4. SKS Wigry Suwałki
8 14 12:10
5. Chojniczanka 1930 Chojnice 8 13 13:10
6. GKS 1962 Jastrzębie
8 12 10:9
7. GKS Tychy
9 12 13:13
8. MKS Puszcza Niepołomice 8 11 9:11
9. OKS Odra Opole
8 11 11:11
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 8 11 11:10
11. FKS Stal Mielec
8 10 7:7
12. ŁKS Łódź
8 10 9:10
13. MZKS Chrobry Głogów
8 9
4:6
14. KS Warta Poznań
8 8 7:13
15. OKS Stomil Olsztyn
7 7
6:7
16. GKS Katowice
8 7
5:8
17. RKS Garbarnia Kraków
9 6 6:17
18. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 8 5 10:15
II Liga
9. kolejka | jesień 2018
Widzew Łódź – Górnik Łęczna .................– 3:0
Radomiak Radom – Gryf Wejherowo .......– 3:0
GKS Bełchatów – Rozwój Katowice ...........– 2:1
Skra Częstochowa – Stal Stalowa Wola . ...– 3:2
Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów ............– 1:3
Siarka Tarnobrzeg – ROW 1964 Rybnik . .– 0:2
Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg ........– 3:0
Błękitni Stargard – Elana Toruń ....– przełożony
Ruch Chorzów – Znicz Pruszków ...– przełożony
1. GKS Olimpia Grudziądz
9 19 16:5
2. RTS Widzew Łódź
9 18 16:8
3. GKS Bełchatów
9 17 14:6
4. RKS Radomiak 1910 Radom 9 17 14:6
5. KS Siarka Tarnobrzeg
9 17 11:7
6. TKP Elana Toruń
8 15 12:6
7. GKS Górnik Łęczna
9 12 15:16
8. WKS Gryf Wejherowo
9 12 13:18
9. KP Błękitni Stargard
8 11 7:8
10. KS Ruch Chorzów
8 11 11:10
11. MKS Znicz Pruszków
8 11 12:13
12. ZKS Stal Stalowa Wola
9 10 9:12
13. KS ROW 1964 Rybnik
9 9 9:12
14. CWKS Resovia Rzeszów
9 9 11:13
15. MKP Pogoń Siedlce
9 9 13:14
16. KS Skra Częstochowa
9 6 7:19
17. ZKS Olimpia Elbląg
9 6 2:14
18. KS Rozwój Katowice
9 6 7:17
III Liga Grupa 2
6. kolejka | jesień 2018
Jarota Jarocin – Lech II Poznań ...............– 0:1
Polonia Środa – KKS Kalisz . ....................– 0:4
Górnik Konin – Bałtyk Koszalin ...............– 3:1
Wda Świecie – Kotwica Kołobrzeg ............– 2:2
Chemik Bydgoszcz – Mieszko Gniezno .....– 2:3
Wierzyca Pelplin – Bałtyk Gdynia ............– 1:3
Pogoń II Szczecin – KP Starogard Gdański .– 1:4
Gwardia Koszalin – Sokół Kleczew ...........– 1:2
Świt Skolwin – Radunia Stężyca . .............– 1:1
1. KP Starogard Gdański
6 16 14:3
2. KS Radunia Stężyca
6 16 12:4
3. MKS Mieszko Gniezno
6 14 21:9
4. SKS Bałtyk Gdynia
6 13 11:4
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
6 13 11:5
6. KKS Lech II Poznań
6 11 9:7
7. KS Sokół Kleczew
6 8
6:9
8. KKS Kalisz
6 8
8:5
9. KS Wda Świecie
6 7
8:8
10. OKS Świt Skolwin
6 7
5:8
11. KS Polonia Środa Wlkp.
6 7
9:9
12. JKS Jarota Jarocin
6 6
3:4
13. BKS Chemik Bydgoszcz
6 6 9:13
14. KS Gwardia Koszalin
6 4 7:12
15. KS Górnik Konin
6 4 6:11
16. KS Wierzyca Pelplin
6 4
4:9
17. KKPN Bałtyk Koszalin
6 2 7:18
18. MKS Pogoń II Szczecin
6 1 4:16
IV Liga Grupa Wielkopolska
8. kolejka | jesień 2018
LKS Gołuchów – Polonia Kępno . ..............– 2:3
Victoria Września – Kotwica Kórnik . ........– 3:2
Sokół Pniewy – Nielba Wągrowiec ...........– 1:3
Unia Swarzędz – Olimpia Koło . ...............– 4:3
Obra Kościan – Ostrovia Ostrów . .............– 1:2
Lubuszanin – Krobianka Krobia . .............– 5:0
Warta Międzychód – Orkan Śmiłowo .......– 4:1
KS Opatówek – Zjednoczeni ....................– 3:1

Polonia zakończyła serię meczów
bez zwycięstwa
Siódme z rzędu zwycięstwo lidera z Trzcianki. Lubuszanin nie zwalnia tempa, rozprawiając się
tym razem z Krobianką Krobia 5:0 (2:0). Na dobre rozkręciła się natomiast Warta Międzychód.
Drużyna, która przed rokiem biła się o awans do trzeciej ligi wygrała trzeci mecz z rzędu, ale zaliczyła nieznaczny awans w tabeli. Serię meczów bez zwycięstwa przełamali piłkarze Polonii Kępno. Drużyna z Alei Marcinkowskiego, mimo nie najlepszego występu, zdołała wyszarpać cenny
komplet punktów na trudnym terenie w Gołuchowie. Gospodarze kończyli sobotni mecz w dziewiątkę, a bohaterem biało-niebieskich został Grzegorz Kubiszyn, który w kluczowym momencie
spotkania obronił rzut karny.
Sobotnie spotkanie w Gołuchowie kibice kępińskiej Polonii zapamiętają nie ze względu na koncertową
grę swoich ulubieńców, ale z powodu
niezwykle heroicznej wręcz postawy.
Nieznacznym faworytem spotkania
byli gołuchowianie, którzy świetnie
weszli w obecny sezon. Sobotnie starcie lepiej zaczęli jednak goście z Kępna. Już po niespełna dwudziestu minutach gry prowadzili oni 2:0. Wynik

Wyniki 8. kolejki
LKS Gołuchów
KKS Polonia Kępno

2 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Filip Latusek - 9’, 0:2 Wojciech Drygas - 19’, 1:2 Dawid Idzikowski
- 50’, 1:3 Filip Latusek - 83’, 2:3 Adrian
Hajdasz - 90+3’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Kacper Skupień, Remigiusz
Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Borys
Wawrzyniak - 60’), Miłosz Konieczny (Mikołaj
Jędrzejewski - 79’), Łukasz Walczak, Piotr Cierlak (Michał Górecki - 67’), Filip Latusek (Adrian
Holak - 82’). Trener: Bogdan Kowalczyk.

KS Sokół Pniewy
MKS Nielba Wągrowiec

1 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Jakub Kubiński - 21’, 0:2
Jacek Figaszewski - 45’, 0:3 Mateusz
Rozmarynowski - 76’, 1:3 Marcin Chorzępa - 90+2’.

MKS Victoria Września
KSS Kotwica Kórnik

3 (1)
2 (1)

Bramki: 0:1 Dawid Urbanek - 35’, 1:1
Łukasz Jasiński - 44’, 2:1 Paweł Lisiecki
- 49’ (z karnego), 2:2 Błażej Wieśko - 54’,
3:2 Mikołaj Jankowski - 82’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)

Bramki: 0:1 Zbigniew Zakrzewski - 45’,
1:1 Szymon Strączkowski - 56’.

otworzył już w 9. minucie Filip Latusek, który zachował się jak prawdziwy lis pola karnego. W sytuacji sam
na sam znalazł się Miłosz Konieczny, który jednak przegrał pojedynek z
bramkarzem. Do odbitej piłki dopadł
najskuteczniejszy gracz kępnian i z
ostrego konta umieścił ją w bramce.

SKS Unia Swarzędz
MKS Olimpia Koło

4 (3)
3 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Antczak - 8’ (z karnego), 2:0 Marcin Nowicki - 21’, 3:0 Marcin
Nowicki - 41’, 3:1 Maciej Rojewski - 51’, 4:1
Jakub Dohnal - 53’, 4:2 Maciej Rojewski 60’, 4:3 Paweł Powietrzyński - 88’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 5 (2)
LZS Krobianka Krobia
0 (0)

Bramki: 1:0 Błażej Nowak - 36’, 2:0 Eryk
Krysztopowicz - 40’, 3:0 Błażej Nowak 72’, 4:0 Wiesław Natkaniec - 83’, 5:0 Orlande Kpassa - 87’.

KS Opatówek
3 (0)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (1)

Bramki: 0:1 Jacek Wojciechowski - 16’,
1:1 Grzegorz Kuświk - 52’, 2:1 Stayko
Stoychev - 88’, 3:1 Michał Grzesiek - 90’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (0)
KS Polonia 1912 Leszno
0 (0)

Bramki: 1:0 Dawid Kuczyński - 51’, 2:0
Dawid Rączka - 86’, 3:0 Adrian Radojewski - 90+3’.

KP Obra 1912 Kościan
1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 1:0 Tomasz Marcinkowski - 21’,
1:1 Marek Szymanowski - 45’, 1:2 Daniel
Kaczmarek - 85’.

MLKP Warta Międzychód
LZS Orkan Śmiłowo

4 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Gerard Pińczuk - 12’ (z
karnego), 2:0 Gerard Pińczuk - 18’ (z
karnego), 3:0 Mariusz Woźniak - 50’,
4:0 Patryk Smolarek - 70’, 4:1 Mateusz
Tatera - 83’.

Tygodnik Kępiński 13 września 2018

Ten sam zawodnik miał udział przy
drugim golu, kiedy to wyłożył piłkę
Wojciechowi Drygasowi. Pomocnik
uderzył z dwudziestu metrów nie dając szans bramkarzowi. Później obie
drużyny w defensywie grały bardzo
nieporadnie, co miało wpływ na dużą
ilość sytuacji podbramkowych. Ale
wynik do przerwy nie uległ już zmianie. Dwubramkowe prowadzenie najwyraźniej uśpiło biało-niebieskich,
bowiem po wznowieniu gry sprawiali
oni wrażenie jakby przekonanych o
zwycięstwie. Tymczasem gospodarze
wykorzystali taką postawę przyjezdnych i już po pięciu minutach gry

Wyniki 6. kolejki
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Tomasz Adamczyk - 6’, 2:0
Miłosz Nowicki - 75’.
Najskuteczniejsi strzelcy
10
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
9
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
8
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
8
Filip Latusek (Polonia Kępno)
7
Krystian Antczak (Unia Swarzędz)
7
Bartłomiej Graczyk (Sokół Pniewy)
6
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Program 9. kolejki
Sobota, 15 września 2018 roku
15:00
Olimpia Koło – Centra Ostrów
15:00
Krobianka Krobia – LKS Gołuchów
15:00
Ostrovia Ostrów – Pogoń Nowe S.
15:00
Nielba Wągrowiec – Unia Swarzędz
15:00Orkan Śmiłowo – Zjednoczeni Trzemeszno
16:00
Polonia Kępno – Warta Międzychód
16:00
KS Opatówek – Victoria Września
16:00
Polonia Leszno – Lubuszanin
16:00
Tarnovia Tarnowo – Obra Kościan
16:00
Sokół Pniewy – Kotwica Kórnik

zdobyli kontaktową bramkę. Dawid
Idzikowski wykończył dośrodkowanie z prawego skrzydła i bez większych problemów pokonał golkipera
Polonii. Od tego momentu na boisku
było sporo nerwowości, a widoczną przewagę mięli miejscowi. W 73.
minucie sędzia wskazał na jedenasty
metr, dyktując rzut karny dla miejscowych. Na wysokości zadania stanął
jednak Grzegorz Kubiszyn, który
wyczuł intencje Dawida Guźniczaka
i w kluczowym momencie spotkania
obronił jedenastkę. Niespełna minutę
później sytuacja gospodarzy zrobiła
się jeszcze gorsza, bowiem pechowy
egzekutor jedenastki miał kilka uwag
do arbitra. Nie wiadomo co konkretnie powiedział, lecz sędzia zakwalifikował to jako czerwoną kartkę. Od
tego momentu kępnianie zaczęli coraz śmielej atakować i, jak się później
okazało, opłaciło się. W 83. minucie
Filip Latusek otrzymał prostopadłe
podanie od wprowadzonego Michała Góreckiego. Napastnik nie miał
problemów z pokonaniem bramkarza
w sytuacji sam na sam i zdobył swoją
ósmą bramkę w sezonie. Nie był to
jednak koniec emocji, które sięgnęły
zenitu w samej końcówce. Najpierw
Paweł Majusiak zaatakował słownie
arbitra i przed czasem musiał udać
się do szatni. Grający w podwójnym
osłabieniu gospodarze grali bardzo
ambitnie i w trzeciej minucie doliczonego czasu gry ponownie zdobyli
kontaktową bramkę. Chwilę później
okazało się, że bramka Adriana Hajdasza po fantastycznym uderzeniu
z dystansu pozwoliła jedynie zmniejszyć rozmiary porażki miejscowych.
Dzięki zwycięstwu w Gołuchowie
biało-niebiescy zakończyli fatalną
serię trzech meczów bez zwycięstwa.
W najbliższą sobotę podopiecznych
Bogdana Kowalczyka czeka kolejna
trudna przeprawa. Poloniści zmierzą
się przed własną widownią z Wartą
Międzychód (sobota, 15 września,
godz. 16). Warta będzie niezwykle
wymagającym rywalem, bowiem
ostatnio zespół z Międzychodu rozkręca się na dobre. W ostatniej kolejce
zespół prowadzony przez Arkadiusza Adacha pokonał Orkana Śmiłowo 4:1. Dwa gole dla drużyny z Międzychodu strzelił Gerard Pińczuk.
Po przerwie do siatki trafiali jeszcze
Mariusz Woźniak i Patryk Smolarek. Wysoką dyspozycję potwierdza
też lider z Trzcianki. Tym razem
Lubuszanin nie dał szans Krobiance
Krobia wygrywając aż 5:0. W pierwszej połowie bramkarz przyjezdnych
skapitulował po strzałach Błażeja
Nowaka i Eryka Krzysztopowicza.
Po przerwie dwa gole rywalom wbił
iworyjczyk, Orlande Kpassa. Rywali dobił Wiesław Natkaniec. Formą imponuje też Nielba Wągrowiec,
która wygrała piąty mecz z rzędu.
Gracze z Wągrowca odprawili tym
razem Sokoła Pniewy. Jeśli jesteśmy
już przy liczbie pięć, to piąty remis
w tym sezonie zanotowała Tarnovia Tarnowo Podgórne. Tym razem
ekipa Zbigniewa Zakrzewskiego
zremisowała w Ostrowie z Centrą
1:1. Do przerwy w lepszych humorach byli tarnowianie. Do siatki trafił
wspomniany Zbigniew Zakrzewski.
Kilkanaście minut po rozpoczęciu
drugiej połowy do remisu doprowadził Szymon Strączkowski i więcej
bramek kibice już nie zobaczyli.
BAS

Sport
Pogoń Nowe S. – Polonia Leszno .............– 3:0
Centra Ostrów – Tarnovia Tarnowo ..........– 1:1
6. kolejka | jesień 2018
Centra Ostrów – Ostrovia Ostrów .............– 2:0
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 8 21 24:7
2. MKS Nielba Wągrowiec
7 18 15:10
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 8 17 24:14
4. KS Sokół Pniewy
8 16 15:10
5. SKS Unia Swarzędz
8 16 19:14
6. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 8 14 17:16
7. KKS Polonia Kępno
8 13 14:12
8. LKS Gołuchów
8 13 14:8
9. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 8 11 11:13
10. GKS Tarnovia Tarnowo Pod. 8 11 13:10
11. MLKP Warta Międzychód 8 11 13:14
12. KP Obra 1912 Kościan
7 11 7:4
13. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 8 10 15:15
14. MKS Victoria Września
8 9 11:10
15. LZS Orkan Śmiłowo
8 8 8:15
16. KS Opatówek
8 6 6:12
17. LZS Krobianka Krobia
8 6 11:23
18. KSS Kotwica Kórnik
8 5 18:23
19. KS Polonia 1912 Leszno
8 4 4:12
20. MKS Olimpia Koło
8 1 6:23
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
6. kolejka | jesień 2018
Tur Turek – Orzeł Mroczeń ......................– 0:0
Victoria Ostrzeszów – Biały Orzeł . ...........– 6:1
Stal Pleszew – Raszkowianka ..................– 2:0
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów ...........– 3:1
Piast Kobylin – Wilki Wilczyn . .................– 0:1
Tulisia Tuliszków – GKS Sompolno ...........– 3:2
Polonus Kazimierz – Zieloni Koźminek ....– 3:2
Odolanovia – SKP Słupca . .......................– 2:3
1. KP Victoria Ostrzeszów
6 18 26:7
2. KS Stal Pleszew
6 15 19:7
3. SKP Słupca
6 15 20:12
4. MLKS Odolanovia Odolanów 6 15 13:5
5. LZS Orzeł Mroczeń
6 14 12:5
6. KKS Astra Krotoszyn
6 12 11:10
7. MGKS Tulisia Tuliszków
6 9 14:16
8. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 6 9 10:11
9. LKS Raszkowianka Raszków 6 7 10:11
10. LKS Piast Czekanów
6 6 10:13
11. GKS Wilki Wilczyn
6 6 6:10
12. MKS Tur 1921 Turek
6 5
5:8
13. GKS Sompolno
6 4 11:18
14. KS Piast Kobylin
6 3 7:13
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 6 3 6:19
16. GOS Zieloni Koźminek
6 0 4:19
Kaliska Klasa Okręgowa
6. kolejka | jesień 2018
Prosna Kalisz – Pogoń Trębaczów ............– 3:1
Victoria Laski – GKS Rychtal ....................– 0:5
Olimpia Brzeziny – Zefka Kobyla Góra ....– 2:2
WKS Witaszyce – GKS Grębanin . .............– 3:2
Victoria Skarszew – Barycz Janków P. .....– 1:2
LZS Doruchów – LKS Czarnylas ................– 2:4
CKS Zbiersk – GKS Żerków ......................– 2:1
LZS Cielcza – Korona-Pogoń ....................– 2:1
1. GKS Rychtal
6 15 12:3
2. LZS Cielcza
6 13 11:8
3. Barycz Janków Przygodzki 5 12 11:5
4. LZS Pogoń Trębaczów
6 12 11:8
5. KS Victoria Skarszew
6 10 18:9
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
6 10 16:7
7. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 6 10 12:7
8. GKS Grębanin
6 9 15:9
9. KS Prosna Kalisz
5 9 14:10
10. LKS Olimpia Brzeziny
6 8 16:13
11. LKS Czarnylas
6 7 14:12
12. WKS Witaszyce
6 7 8:13
13. LZS Doruchów
6 7 11:18
14. CKS Zbiersk
6 3 5:17
15. GKS Żerków
6 2 4:13
16. LZS Victoria Laski
6 0 5:31
Kaliska Klasa A Grupa 2
4. kolejka | jesień 2018
LKS Jankowy – Płomień Opatów ..............– 1:2
Wielkopolanin – Sokół Bralin ..................– 3:3
OKS Ostrów Wlkp. – Strażak Słupia .........– 3:1
Zawisza Łęka O. – Pelikan Grabów ..........– 2:0
LZS Czajków – Sokół Świba .....................– 3:2
Sulimirczyk Sulmierzyce – KS Rogaszyce . – 0:2
Ostrovia II Ostrów ...............................– pauza
1. KS Rogaszyce
4 10 8:2
2. LKS Sokół Świba
4 9 13:6
3. LZS Strażak Słupia
4 7 10:6
4. LZS Pelikan Grabów
4 7
6:4
5. LZS Płomień Opatów
4 7
5:6

piłka nożna
Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> Na boiskach okręgu kaliskiego i konińskiego rozegrano mecze w ramach szóstej kolejki. Victoria Ostrzeszów i Orzeł Mroczeń
zachowały miano niepokonanych, choć mroczenianie już po raz drugi w tym sezonie
zgubili ligowe punkty

Orzeł nie wygrał,
ale wciąż jest niepokonany

Wyniki 6. kolejki
MKS Tur 1921 Turek
LZS Orzeł Mroczeń

0
0

Orzeł: Rafał Peksa – Daniel Parzybót (Miłosz Jędrzejewski - 55’), Jakub Kupczak, Dariusz Luźniak,
Jakub Strąk, Mariusz Bednarek, Kamil Jurasik, Rafał Janicki (Kamil Rabiega - 70’), Jacek Łaś (Marcin
Grądowy - 87’), Kacper Małolepszy (Łukasz Gajewski - 65’), Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KKS Astra Krotoszyn
LKS Piast Czekanów

3 (1)
1 (0)

KS Piast Kobylin
GKS Wilki Wilczyn

0 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Jędrzej Paczków - 39’, 2:0
Jędrzej Paczków - 52’, 2:1 Łukasz Przybylak - 54’, 3:1 Jędrzej Paczków - 69’.
Bramka: 0:1 Maciej Nowakowski - 70’.

KS Stal Pleszew
2 (1)
LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Raczyk - 45’, 2:0
Błażej Ciesielski - 60’.

KP Victoria Ostrzeszów
6 (5)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 2’, 2:0
Maciej Stawiński - 18’, 3:0 Maciej Stawiński - 29’ (z karnego), 4:0 Michał Mazurek - 31’, 5:0 Maciej Stawiński - 39’ (z
karnego), 6:0 Maciej Stawiński - 46’, 6:1
Wojciech Kamiński - 77’.
W meczu szóstej kolejki Orzeł Mroczeń podzielił się punktami w wyjazdowym meczu z Turem Turek. Spotkanie rozgrywane na stadionie pamiętającym pierwszą ligę zakończył się bezbramkowym remisem. Drużyna
Marka Wojtasiaka po raz drugi w tym sezonie gubi punkty, ale po sześciu kolejkach jego podopieczni i tak
pozostają niepokonani w obecnych rozgrywkach.

Siedem bramek w Ostrzeszowie.
Lider rozgrywek wygrał aż 6:1 z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski.
Katem koźminian okazał się Maciej
Stawiński, który aż pięciokrotnie
trafiał do bramki Białego Orła. Warto
przypomnieć, iż w ostatnim meczu
tych zespołów, w kwietniu tego roku,
Victoria również wysoko, bo 5:1, pokonała drużynę z Koźmina Wielkopolskiego. W minioną sobotę ostrzeszowanie odnieśli jeszcze bardziej
okazałe zwycięstwo, a spotkanie było
popisem Macieja Stawińskiego, który
pięć razy, w tym dwa po uderzeniach
z rzutów karnych, wpisał się na listę
strzelców. Jedno trafienie dorzucił
Michał Mazurek. Honorowego gola
dla Białego Orła strzelił Wojciech
Kamiński. Emocjonujący przebieg
miało spotkanie Polonusa Kazimierz
Biskupi z Zielonymi Koźminek. Drużyna z Koźmina po trafieniach Wojciecha Kranca i Roberta Lisieckiego prowadziła z gospodarzami do 62.
minuty 2:0. Wtedy nastąpił jednak
nieoczekiwany zwrot akcji i pełną
6. OKS Ostrów Wlkp.
2 6
6:2
7. LKS Zawisza Łęka Opatowska 4 6
5:4
8. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 2 4
7:4
9. LZS Czajków
3 4
7:9
10. LKS Jankowy 1968
4 3 4:10
11. Wielkopolanin Siemianice 4 2 7:14
12. LKS Sokół Bralin
4 1
5:9
13. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 3 0
1:8
Kaliska Klasa B Grupa 3
2. kolejka | jesień 2018
Lilia Mikstat – Polonia II Kępno ...............– 3:1
Dąb Dębnica – Masovia Kraszewice .........– 1:3
LZS Mikorzyn – Zryw Kierzno . ................– 3:2
KS Hanulin – LZS Ostrówiec .....................– 1:1
LZS Siedlików – LZS Trzcinica ..................– 4:4
1. LZS Mikorzyn
2 6
9:3
2. LZS Lilia Mikstat
2 6
5:1
3. LZS Ostrówiec
2 4
6:5
4. KS Hanulin
2 4
3:2
5. LKS Masovia Kraszewice
2 3
3:3
6. LZS Trzcinica
2 2
5:5
7. LZS Siedlików
2 1
5:6
8. LKS Dąb Dębnica
2 1
2:4
9. LZS Zryw Kierzno
2 0
6:8
10. KKS Polonia II Kępno
2 0
2:9

pulę zgarnęli ostatecznie gracze z
Kazimierza Biskupiego. Decydujące o losach zwycięstwa gospodarzy
bramki padły w ostatnich czterech
minutach spotkania. Najpierw w 88.
minucie do wyrównania doprowadził
Mateusz Czajka, a w ostatniej minucie doliczonego czasu gry trzy punkty
Polonusowi zapewnił Mateusz Gołębiowski. Trzy punkty z meczów wyjazdowych wywiozły natomiast Wilki
Wilczyn oraz SKP Słupca. Słupeccy
piłkarze wygrali w Odolanowie z
tamtejszą Odolanovią 3:2. Drużyna z
Wilczyna z kolei zwyciężyła w Kobylinie z miejscowym Piastem 1:0. Dla
graczy z Kobylina była to już piąta
porażka w obecnym sezonie. Jedyny gol padł w 70. minucie po strzale
głową Macieja Nowakowskiego.
Gospodarze zasłużyli na co najmniej
jeden punkt, ale niestety po raz kolejny zeszli z boiska pokonani. Piast
najlepszą okazję miał w 25. minucie.
Dominik Snela minął obrońcę i znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem. Pomocnik Piasta techniczną

podcinką próbował pokonać bramkarza, jednak zmierzającą do pustej
bramki piłkę zdołał wybić jeden z
defensorów zespołu przyjezdnych.
Blisko szczęścia był także Mateusz
Wachowiak, ale dogonili go obrońcy Wilków i zapobiegli utracie gola.
Na dobre rozkręciła się Stal Pleszew.
Zespół z Pleszewa wzmocniony latem czołowymi postaciami trzecioligowego Jaroty Jarocin i KKS-u
Kalisz pokonał na własnym stadionie
Raszkowiankę Raszków 2:0. Solidną
formę potwierdziła Astra Krotoszyn,
która również przed własną publicznością nie dała szans Piastowi Czekanów. Mecz był popisem Jędrzeja
Paczkowa, który aż trzykrotnie wpisywał się do meczowego protokołu.
Jedyny bezbramkowy rezultat padł
na stadionie w Turku, gdzie tamtejszy
Tur podzielił się punktami z faworyzowanym Orłem Mroczeń. Drużyna
Marka Wojtasiaka po raz drugi w
tym sezonie zgubiła punkty, ale w
dalszym ciągu zachowuje miano niepokonanej drużyny.
BAS

MGKS Tulisia Tuliszków
GKS Sompolno

3 (3)
2 (0)

Bramki: 1:0 Adam Pacholski - 6’, 2:0
Adam Pacholski - 9’, 3:0 Jakub Cieślak
- 36’, 3:1 Dawid Ławniczak - 74’, 3:2 Mateusz Kolibowski - 79’.

MLKS Odolanovia Odolanów 2 (1)
SKP Słupca
3 (1)

Bramki: 0:1 Łukasz Jaszczak - 32’, 1:1 Jakub Bąk - 42’, 1:2 Łukasz Pietrzak - 60’, 1:3
Łukasz Pietrzak - 78’, 2:3 Daniel Bąk - 86’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 3 (0)
GOS Zieloni Koźminek
2 (1)

Bramki: 0:1 Wojciech Kranc - 25’, 0:2
Robert Lisiecki - 54’, 1:2 Damian Maciejewski - 62’, 2:2 Mateusz Czajka - 88’,
3:2 Mateusz Gołębiowski - 90+2’.
Najskuteczniejsi strzelcy
13
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
11
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
9
Patryk Adamski (Raszkowianka)
8
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
6
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
5
Błażej Ciesielski (Stal Pleszew)
Program 7. kolejki
Sobota, 15 września 2018 roku
15:00
SKP Słupca – Victoria Ostrzeszów
16:00
Orzeł Mroczeń – Zieloni Koźminek
16:00
Tur Turek – Piast Kobylin
17:00
Wilki Wilczyn – Tulisia Tuliszków
Niedziela, 16 września 2018 roku
11:00
Raszkowianka – Astra Krotoszyn
11:00
Piast Czekanów – Odolanovia
16:00
Biały Orzeł – Polonus Kazimierz
17:00
GKS Sompolno – Stal Pleszew

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zachęca drużyny z prowadzonych przez siebie
rozgrywek do ofensywnego futbolu. Wielkopolski związek przyzna tytuł „Złotego Buta” dla najskuteczniejszych strzelców w poszczególnych ligach i klasach rozgrywkowych

Zawodnicy wszystkich lig powalczą o „Złotego Buta”
Władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej chcą w kolejny sposób podnieść atrakcyjność prowadzonych
przez siebie rozgrywek i zachęcają drużyny do ofensywnego futbolu. Obecny sezon będzie pierwszym, w którym oprócz najlepszych drużyn wyłonieni oficjalnie zostaną również najlepsi strzelcy. Klasyfikacja „Złotego
Buta” prowadzona będzie we wszystkich ligach seniorskich rozgrywanych pod auspicjami Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej.

W ubiegłym tygodniu władze
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej ogłosiły, że rywalizacja o miano
najskuteczniejszego zawodnika obejmie zmagania wszystkich szczebli,
od czwartej ligi do Klasy B, a także
w trzeciej lidze kobiet. Zestawienia
będą przygotowywane oddzielnie dla
wszystkich lig i klas rozgrywkowych,
co oznacza, że o nagrodę „Złotego
Buta” powalczą odrębnie napastnicy
nie tylko na różnych poziomach rozgrywkowych, ale i w poszczególnych

grupach danej klasy rozgrywkowej.
Klasyfikacja będzie prowadzona w
oparciu o oficjalne sprawozdania ze
spotkań ligowych, z których dane widoczne są w oficjalnym serwisie Polskiego Związku Piłki Nożnej – Łączy
nas piłka. W związku z tym Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zwraca
się z prośbą o zgłaszanie wszelkich
ewentualnych nieprawidłowości pojawiających się we wprowadzonych informacjach (nieprawidłowości należy
zgłaszać mailowo na adres ks.biuro@

wielkopolskizpn.pl). Dodajmy, że po
zakończeniu sezonu 2018/2019 wyłonionych zostanie w sumie ponad trzydziestu królów strzelców. Wszyscy
otrzymają od związku nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
Dodatkowo, spośród wszystkich zwycięzców na podstawie współczynnika
uwzględniającego liczbę rozegranych spotkań i klasę rozgrywkową,
wyłoniony zostanie najlepszy strzelec
Wielkopolski.
BAS
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Sport

rozmaitości
Rozmaitości >>> Przed tygodniem jak grom z jasnego nieba huknęła informacja o odwołaniu
siatkarskiego wydarzenia roku, które na początku października miało odbyć się w Kępnie. Zdaniem
zarządu Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia, spółka Projekt Kępno i władze gminy Kępno zablokowały organizację meczu siatkówki z udziałem zespołów PlusLigii, który miał uświetnić obchody jubileuszu 110-lecia kępińskiej Polonii

Sport ma łączyć, a nie dzielić!
Czyli jak w Kępnie o tym zapomniano...

W dzisiejszym numerze wraca do sprawy, która zbulwersowała, a właściwie wstrząsnęła opinią
publiczną. Przypomnijmy, że mimo usilnych starań działaczy kępińskiej Polonii na początku października nie dojdzie do meczu siatkarskiego z udziałem drużyn z PlusLigi, który miał uświetnić
jubileusz 110-lecia Polonii. Zdaniem działaczy Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia Spółka Projekt Kępno wraz z gminą Kępno zablokowały organizację tego wydarzenia, tłumacząc się wręcz
kuriozalnymi powodami.
Działacze Kępińskiego Klubu
Sportowego Polonia, na czele z Maciejem Grygierem, który jak doskonale
wiadomo ma ogromne znajomości między innymi w polskiej siatkówce, od
dłuższego czasu starali się o organizację wielkiego wydarzenia. Wybór padł
na mecz siatkówki z udziałem drużyn z
Plus Ligi. Wydarzenie to miało uświetnić jubileusz 110-lecia Kępińskiego
Klubu Sportowego Polonia, wspomóc
finansowo kępiński klub oraz zebrać
środki na cele charytatywne, głównie
na rehabilitację Przemka Słupianka.
Przygotowania do organizacji tego
meczu trwały od dawna. Wykorzystując przerwę w rozgrywkach ligowych
do Kępna udało się zaprosić ZAKSĘ
Kędzierzyn-Koźle oraz Aluron Virtu
Wartę Zawiercie. Zebrano też gadżety oraz pamiątki przygotowane przez
gwiazdy siatkówki, a które miały zostać zlicytowane na cele charytatywne. Siatkarskie święto miało odbyć się
w piątek, 5 października, ale niestety
Spółka Projekt Kępno odmówiła wynajmu obiektu na to wydarzenie. – Nieznane są Spółce Projekt Kępno Sp. z
o.o. i Gminie Kępno faktyczne okoliczności odwołania organizacji meczu siatkówki przez KKS Polonia dnia
5 października 2018 roku. Chronologia zdarzeń i korespondencji (przekazane do wglądu Redakcji) pokazuje
wprost, że był nie tylko czas, ale i wola
do współorganizacji tego wydarzenia

sportowego w Kępnie. Zaproszenie
do podpisania umowy na najem hali
widowiskowo-sportowej jest z dnia 24
sierpnia 2018 roku – mówi Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska, prezes
Spółki Projekt Kępno. Tymczasem
pojawiły się głosy, że spółka nie chciała udostępnić hali na to wydarzenie
ze względu na zaległości finansowe
stowarzyszenia. – Faktycznie, jako
klub, mamy zaległości finansowe wobec spółki, z racji wynajmu obiektów
sportowych. Nigdy nie chcieliśmy
unikać wywiązywania się z zobowiązań za korzystanie z obiektów gminy
Kępno, jednak przyznanie nam znacznie niższych dotacji oraz podwyżka
cen za korzystanie z obiektów mocno
zachwiały naszym budżetem na ten
rok. Zapewniłem jednak w jednym
z pism, że aby zapewnić Pani prezes
jeszcze większy komfort przy wydawaniu zgody na przygotowanie umowy
na wynajem hali na mecz siatkówki,
zadeklarowałem chęć uregulowania
płatności za imprezę na dwa tygodnie
przed jej planowaną datą – wyjaśnia
z kolei Karol Szubert, prezes kępińskiej Polonii. Sternik kępińskiego klubu prosił również o bezzwłoczne przygotowanie umowy na najem obiektu
w terminie 5 października. Stosowna
umowa była niezbędna, aby działacze
mogli już formalnie przystąpić do organizacji tego wydarzenia. Od tego
momentu pomiędzy działaczami Polo-

nii a przedstawicielem Spółki Projekt
Kępno trwały pisemne przepychanki,
które nie wnosiły nic nowego w kwestiach organizacyjnych. - W najbliższy
piątek ja i burmistrz planujemy spotkanie z Zarządem KKS „Polonia”
w celu wyjaśnienia nieporozumień i
wskazania wyjścia z tej patowej sytuacji - mówi K. Pilarczyk-Dworaczyńska. Prezes KKS „Polonia” również
czeka na wyjaśnienie zaistniałego zdarzenia. – Szczerze mówiąc, ani ja, ani
żaden z działaczy nie rozumiał związku planów zorganizowania meczu w
Kępnie z wydarzeniami, które będą
miały miejsce w Wieluniu. Przede
wszystkim nie miałem pojęcia o jakim
spotkaniu Polska – Niemcy Pani prezes mówiła w piśmie. Wszyscy doskonale wiedzą, że obecnie odbywają się
mistrzostwa świata, a w połowie następnego miesiąca startuje PlusLiga –
mówi włodarz Polonii. Nam udało się
ustalić, że na przełomie lipca i sierpnia, podczas pierwszego spotkania w
siedzibie spółki została ustalona data
rozgrywania meczu w Kępnie. Początkowo działacze kępińskiej Polonii byli
zainteresowani 4 października, ale jak
się okazało termin ten został wstępnie
zarezerwowany przez zewnętrzny podmiot. Jak się okazało żaden inny termin
od 30 września do połowy października nie był wówczas rezerwowany. – Z
tego powodu dzięki uprzejmości Pana
Sebastiana Świderskiego, prezesa ZA-

Projekt plakatu anonsującego mecz pokazowy z okazji 110-lecia KKS „Polonii” Kępno

KSY Kędzierzyn-Koźle udało się przesunąć imprezę na dzień 5 października. Kosztowało to sporo pracy, bowiem
w dniach 6-7 października wicemistrz
Polski bierze udział w Memoriale Arkadiusza Gołasia. W związku z dodatkowym meczem w Kępnie potrzebna
była zmiana rezerwacji hotelowych,
transportu itd., ale klub z Kędzierzyna-Koźle poszedł nam na rękę – dodaje Karol Szubert. W trybie niemalże
natychmiastowym zorganizowano turniej drużyn III-ligowych, z udziałem
między innymi Sokoła Kępno. Nam
udało się jednak dowiedzieć, że przedstawiciele Sokoła Kępno pod koniec
sierpnia dowiedzieli się, że mają rozegrać jakieś zawody w październiku.
Nieoficjalnie wiadomo, że działacze
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
nie chcieli psuć jubileuszu Polonii i
uczestniczyć w jakichkolwiek przepychankach, dlatego byli skłonni podjąć
decyzję o rezygnacji z gry w tym turnieju, bowiem sami chętnie zobaczyliby mecz z udziałem drużyn PlusLigi.
Prezes Spółki poinformowała jednak
Polonię, że nie ma możliwości wycofania się już z wcześniej zaplanowanej
imprezy sportowej (turnieju III-ligowego). I tutaj zainterweniował burmistrz,
który wraz z zarządem spółki podjęli
decyzję aby turniej z udziałem Sokoła
przesunąć z godzin popołudniowych
na godziny 9:00-15:00. Także i tu pojawia się kolejny problem, bowiem ktoś z
podejmujących decyzję zapomniał, że
mecze siatkówki z udziałem zawodowców rozgrywa się na specjalnych matach, a ułożenie takiej nawierzchni na

parkiecie zajmuje około 10-12 godzin.
Medialny szum i nagonka ze strony
opinii publicznej sprawiły, że w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Polonii
i kępińskiej spółki usiedli do rozmów.
Spółka Projekt Kępno podtrzymuje
nadal swoją chęć włączenia się w obchody jubileuszu 110-lecia, wydając
nawet zgodę na organizację imprezy
w dniu 5 października. Także ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle oraz Aluron Virtu
Warta Zawiercie wyraziły chęć dalszej współpracy z Polonią i rozegranie towarzyskiego starcia w Kępnie.
Szkoda tylko, że nikt z przedstawicieli Spółki Projekt Kępno nie pomyślał, że obecnie jest już zwyczajnie
za późno na organizację tego meczu.
O ile z materiałami poligraficznymi,
dystrybucją biletów czy pozyskaniem
sponsorów działacze Polonii z pewnością poradziliby sobie, o tyle pozostałe przeszkody wydają się być nie do
przeskoczenia. W związku z wcześniejszymi niedomówieniami klub nie
złożył wniosku o pozwolenie na organizację imprezy masowej, a termin
składania takiego pisma już minął.
Wobec tego włodarze Polonii podjęli
już działania, aby jeszcze w październiku odbyła się inna impreza z okazji
110-lecia klubu. Miejmy nadzieję, że
tym razem przedstawiciele samorządu
oraz jednostki mu podległej podejdą
poważnie do tematu i ten szczególny
jubileusz kępińskiego klubu zostanie
zapamiętamy ze względu na wymiar
sportowy, a nie szereg nieporozumień
i złośliwości.
BAS

Rozmaitości >>> Wracamy do ubiegłotygodniowego tematu, który jeszcze bardziej podzielił
Kępiński Klub Sportowy Polonia oraz Spółkę Projekt Kępno

Eksponowanie banerów kością niezgody

W ubiegłym tygodniu zawrzało w kępińskim środowisku piłkarskim. W lokalnych mediach pojawiły
się publikacje, że od jakiegoś czasu Spółka Projekt Kępno zabrania wywieszania banerów reklamowych sponsorów klubu z Alei Marcinkowskiego. Polonia ma problem z wywieszaniem banerów
na zewnętrznym ogrodzeniu stadionu, a klubowi włodarze mają czekać na cennik banerów, który
zostanie ustalony i wówczas dowie się jakie opłaty będą ponosić z tytułu wywieszania swoich
sponsorów na stadionie.
Przypomnijmy, że Spółka Projekt
Kępno Sp. z o.o. od 1 stycznia 2018 roku
jest zarządcą obiektów sportowych będących własnością gminy Kępno i administruje nimi w myśl zawartej umowy na świadczenie usług publicznych i
obowiązującego cennika przyjętego na
mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Kępno. Działacze kępińskiej
Polonii od jakiegoś czasu skarżą się,
że spółka Projekt Kępno zabrania im
wywieszania banerów swoich sponsorów, co może wpłynąć niekorzystnie
na współpracę z podmiotami wspierającymi kępiński klub. – Faktem jest,
że mamy problem z eksponowaniem
banerów reklamowych na zewnętrznym ogrodzeniu Stadionu Miejskiego.
Mamy czekać na cennik banerów, który zostanie ustalony i wówczas dowie-
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my się jakie opłaty będziemy ponosić
z tytuły wywieszania swoich sponsorów – mówi Karol Szubert, prezes
Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia. Dlaczego zatem Spółka Projekt
Kępno zabrania eksponowania klubowi
banerów reklamowych swoich sponsorów? – Z uwagi na zdarzenia losowe na innych obiektach rozwieszanie
banerów, także tych pełniących rolę
prowizorycznych ochron przed wiatrem doprowadziły w minionym roku
do poważnego uszkodzenia ogrodzenia, piłkochwytów na obiekcie sportowym w Krążkowach. Było to nie tylko
niezwykle niebezpieczne zdarzenie dla
osób korzystających z obiektów, w tym
dzieci i młodzieży szkolnej, co równie
kosztowne w naprawie. Tutaj na spółkę spadł nieplanowany, kilkutysięcz-

ny wydatek wymiany siatki, montażu
nowych słupów, itd. Jako zarządca
podjęliśmy starania, by ograniczyć
takie ryzyko na innych obiektach, w
tym na ogrodzeniu zewnętrznym stadionu miejskiego od ulicy Sportowej
gdzie znajduje się chodnik – wyjaśnia
Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska,
prezes Spółki Projekt Kępno. Prezes
spółki zarządzającej między innymi
Stadionem Miejskim zaprzeczyła również, że funkcjonują ograniczenia w
eksponowaniu banerów reklamowych
sponsorów Polonii na zewnętrznym
ogrodzeniu. – Tak zwane samowolki
w tym zakresie pracownicy usuwali
z ogrodzenia zewnętrznego stadionu
miejskiego mając powyższe na uwadze.
Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że
z obiektów korzystają różne kluby i na
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K. Szubert - prezes KKS „Polonii” Kępno

potrzeby organizacji swoich imprez czy
zajęć potrafią z taką prośbą się zwrócić do zarządcy – dodaje prezes Spółki
Projekt Kępno. I tu pojawia się kolejny
problem, bowiem nieprawdą jest jakoby przedstawiciele Kępińskiego Klubu
Sportowego Polonia nie zwracali się
z prośbą o możliwość eksponowania
banerów reklamowych. – Jako klub,
w dniu 6 lipca wystosowaliśmy drogą
mailową oficjalne pismo, w którym
zwróciliśmy się z prośbą o o możliwość
zawieszania banerów. Otrzymałem
jedynie odpowiedź telefoniczną. Poinformowano mnie, że spółka nie jest
właścicielem obiektów, a jedynie zarządcą i takiej decyzji podjąć nie może
– wyjaśnia zrezygnowany całą sytuacją
Karol Szubert. Dodajmy, że na chwilę

K. Pilarczyk-Dworaczyńska - prezes Spółki Projekt

obecną wiadomo, że cennik przyjęty
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i
Gminy Kępno nie obejmuje pozycji za
wynajem powierzchni reklamowych
na obiektach sportowych należących
do gminy. Ewentualne udostępnianie
powierzchni odbywa się na zasadzie
umowy. – W obliczu tego, tym bardziej
niezbędnym staje się otrzymanie przez
firmy czy inne podmioty zgody od
zarządcy obiektu na możliwość wywieszania swoich reklam czy też uzyskiwania przez gościnnie korzystające z
obiektów kluby przychodów ze sponsoringu, w zamian za reklamowanie
się na obiektach a nie będących ich
własnością – dodaje prezes Spółki Projekt Kępno.
BAS

