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Orszak Trzech Króli
przeszedł ulicami Kępna

mięso
mięso
mielone
mielone

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl

Orszak Trzech Króli 2019 w Kępnie wpisał
się w liczbę 752 miejscowości w Polsce i na
świecie, organizujących podobne wydarzenie.
Motywem przewodnim tegorocznego orszaku,
który odbył się w niedzielę, 6 stycznia br., było
zachęcenie do głębokiej refleksji nad słowami
św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i
odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
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Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Zasłużony klub Promocja „Dziejów Kępna...” Marzycielska Poczta w Opatowie
na skraju bankructwa,
Stanisława Kowalskiego

Jarota krok od upadku

Trzecioligowy Jarota Jarocin
znajduje się na skraju upadku, ale w Jarocinie liczą, że
jeszcze nie wszystko stracone. Zwłaszcza, że Jarota w
ostatnich latach dość regularnie borykała się z problemami finansowymi, ale zawsze
udawało im się zaradzić.
str. III „ES”
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O dziejach krainy
32 zastępy straży pożarnej
w dorzeczu
walczyły z ogromnym pożarem

Pomianki

SMOG-owy!

Promocja wydanej przez
Towarzystwo Przyjaciół
Lasek LUKUS publikacji
„Laski znane i odkrywane. Przeszłość miejscowości i jej najbliższej okolicy” autorstwa Floriana
Piaseckiego.
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aktualności

Odbudujmy Kopiec!
Warszawa, 27 grudnia 2018 r.

Podsumowanie 2018 roku pod względem ilości narodzin, zgonów, zawartych małżeństw i
nadawanych dzieciom imion

Podsumowanie minionego roku

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Józef Kasprzyk

Styczeń to czas podsumowań sander, Wojciech, Leon, Antoni, FiSpadła liczba zgonów
w powiecie
minionego roku. Specjalnie dla na- lip, Szymon, Igor, Nikodem czy MiNiestety, nasze życie wypełnioszych Czytelników podsumowujemy chał. Natomiast wśród dziewczynek
Pan
2018 r. w poszczególnych gminach najczęściej królowało imię Hanna, ne jest nie tylko dobrymi wydarzeMirosław Łapa
pod względem ilości narodzonych jak również: Julia, Pola, Nadia, Aga- niami. W 2018 r. 544 osoby zakońredaktor naczelny Tygodnika kępińskiego
czyły swoją ziemską wędrówkę. Na
dzieci, nadawanych im imion, liczby ta, Michalina, Iga, Klara czy Emilia.
348 par powiedziało
szczęście to o 24 osoby mniej niż
zawartych związków małżeńskich
Szanowny Panie
sakramentalne „tak”
w 2017 r. Największy wzrost umieoraz zgonów.
uprzejmie dziękuję Panu za nadesłanie pisma informującego o inicjatyW 2018 r. w powiecie kępińskim ralności zauważyć można w gminie
607 noworodków w powiecie
wie odbudowy kępińskiego Kopca Józefa Piłsudskiego.
W powiecie kępińskim w 2018 r. na ślubnym kobiercu stanęło 348 par. Kępno – 272 osoby (o 10 więcej
W chwili obecnej w wielu miastach w Polsce trwa akcja odbudowy lub
na świat przyszło 607 pociech. To o To aż o 41 mniej niż w 2017 r. Staty- niż w 2017 r.). Wśród gmin wiejbudowy pomników Józefa Piłsudskiego. Jestem pełen uznania dla Pańskie11 mniej niż w 2017 r. Najwięcej uro- styki zaniżyła zdecydowanie gmina skich najwięcej osób zmarło w gmigo pragnienia godnego uczczenia Marszałka w stulecie odzyskania niepoddzeń zarejestrowano w Urzędzie Sta- Baranów, gdzie zawarto 60 związ- nie Baranów – 70 osób (o 5 więcej
ległości przez Polskę także w Kępnie.
nu Cywilnego w Kępnie – 239 dzie- ków małżeńskich, czyli o 32 mniej niż w 2017 r.). Wzrost umieralności
Proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i realizacji wszelkich zamierzeń.
ci (o 16 mniej niż w 2017 r.). Trzeba niż w 2017 r. Mimo to zajmuje ona odnotowano też w gminie Perzów –
Łączę wyrazy szacunku
pamiętać, że ze względu na rozmiary
Jan Kasprzyk
gminy, w każdym zestawieniu zajmuje ona pierwsze miejsce. Wśród
gmin wiejskich najwięcej nowo naRelief autorstwa Zdzisława „Chico” Mikołajczaka stworzony dla rodzonych zarejestrowano w gminie
upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopol- Baranów – 98 dzieci (o 5 więcej niż
w 2017 r.), a następnie w gminie Braskiego wydany został na kopercie i znaczku pocztowym
lin – 70 dzieci (o 3 więcej niż w 2017
r.), Łęka Opatowska – 65 dzieci (o 2
mniej niż w 2017 r.) i Trzcinica – 53
dzieci (o 2 mniej niż w 2017 r.). Najmniej narodzin odnotowano w gminie Perzów i Rychtal – po 41 dzieci
(o 2 więcej niż w 2017 r. w przypadku
Perzowa i o 1 mniej niż w 2017 r. w
przypadku Rychtala).
W czterech gminach zauważyć
można spadek ilości narodzin, z koW powiecie kępińskim odnotowano spadek
lei największy wzrost odnotowano w
ilości narodzin. Fot. www.hipoalergiczni.pl
gminie Baranów.
Moda na tradycyjne imiona
Wybór imienia dla dziecka od za- drugie miejsce w ogólnej klasyfika- 42 osoby (o 2 więcej niż w 2017 r.).
wsze budzi wielkie emocje. Nic dziw- cji i pierwsze wśród gmin wiejskich, Co ciekawe, ilość mieszkańców tej
nego – wszak to jeden z elementów jeśli brać pod uwagę ilość ślubów. gminy praktycznie nie uległa zmiatożsamości człowieka, na który bez- Rekordzistą w ilości zawartych w nie, bowiem od kilku lat prawie tyle
pośredni wpływ
Ilość urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw
mają
rodzice.
oraz wykaz najczęściej nadawanych imion
Nadane imię częw roku 2018 w gminach powiatu kępińskiego
sto ma wpływ na
późniejsze życie
GMINA	URODZENIA	 ZGONY
ZAWARTE	IMIONA	IMIONA
dziecka, a nie- 			
MAŁŻEŃSTWA	
ŻEŃSKIE	
MĘSKIE
uważają
Pochodzący z Kępna artysta upamiętniająca rocznicę wybuchu którzy
98
70
60
Hanna, Julia, Pola
Jan, Franciszek, Jakub
stworzył relief, na którym obok dat powstania wielkopolskiego, ukaza- nawet, że określa Baranów
70
49
52
Nadia, Agata, Michalina, Iga, Klara
Aleksander, Wojciech, Leon
1918-2018 znalazł się napis „Wolność ła się na znaczku i kopercie – mówi jego charakter czy Bralin
239
272
143
Hanna
Jan
zrodzona ze zrywu powstańczego Zdzisław „Chico” Mikołajczak. kształtuje przy- Kępno
Łęka Opatowska
65
28
19
Iga, Emilia
Franciszek
ludu wielkopolskiego”. To wyjątkowe - Jestem i czuję się Wielkopolani- szłość.
Perzów
41
42
37
Hanna
Jakub, Antoni, Filip
W minionym Rychtal
dzieło wydane zostało na kopercie nem, „pyrusem”, zawsze dumnym z
41
36
19
Julia
Szymon, Igor, Nikodem, Aleksander
i znaczku pocztowym dla podkre- mojej ukochanej „Pyrlandii”. To dla roku mieszkańcy Trzcinica
53
47
18
Hanna
Michał
kępińślenia wagi wydarzeń sprzed wieku mnie zaszczyt i duże wyróżnienie, że powiatu
– zwycięskiego zrywu niepodległo- wydane zostały takie walory filate- skiego, którzy doczekali się syna, 2018 r. małżeństw jest gmina Kępno samo osób przychodzi na świat, co
listyczne – podkreśla mieszkający w postawili w większości na tradycyjne – 143 pary (o 4 mniej niż w 2017 r.). umiera. W pozostałych gminach w
ściowego Wielkopolan.
Oprac. bem imiona: Jan, Franciszek, Jakub, Alek- Najmniej osób przystąpiło do tego 2018 r. zarejestrowano spadek ilości
- Jestem dumny, że moja praca, Niemczech artysta.
sakramentu w gminie Trzcinica – 18 zgonów. Największa różnica zauwapar. Liczba ślubów spadła o 4 w po- żalna jest w gminie Łęka Opatowska,
równaniu do 2017 r. Jedynie w gminie gdzie zmarło 28 osób, czyli aż o
Perzów liczba zawartych małżeństw 29 osób mniej niż w 2017 r. W gmiwzrosła - w 2018 r. ślub wzięło 37 par nie Bralin zmarło 49 osób (o 6 mniej
(o 6 więcej niż w 2017 r.). Natomiast niż w 2017 r.), w gminie Trzcinica –
w dwóch gminach ilość nie zmieniła 47 osób (o 2 mniej niż w 2017 r.), a w
się w stosunku do danych z 2017 r.: w gminie Rychtal – 36 osób (o 4 mniej
( Wyniki na dzień 9.01.2019 r. )
gminie Bralin – 52 pary oraz gminie niż w 2017 r.).
Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
Rychtal – 19 par.
KR

Reliefem uczcił
zwycięski zryw Wielkopolan

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
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informacje

Promocja książki autorstwa Stanisława Kowalskiego pt. „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.” odbyła się w miniony poniedziałek, 7 stycznia 2019 r., w kępińskim kinie
„Sokolnia”

Promocja „Dziejów Kępna...” Stanisława Kowalskiego
Spotkanie, promujące dzieło
nauczyciela historii i regionalisty
Stanisława Kowalskiego przyciągnęło liczne grono mieszkańców
zainteresowanych historią regionu.
Nie zabrakło też rodziny i przyjaciół
autora, a także osób zaangażowanych
w powstanie oraz wydanie monografii, stanowiącej swoiste kompendium

czy też sugestii (...) czytałam z dużym
zainteresowaniem.
Zastanawiałam się nad tym, jak człowiek jest
w stanie przytoczyć tyle informacji,
a przedtem je zebrać, posegregować
i zaprezentować w taki sposób, aby
sprowokować do czytania, a przede
wszystkim zebrać tak dużą liczbę
osób, która dziś towarzyszy nam tuS. Kowalski podkreślał swoją
fascynację bogatą historią Kępna

wiedzy o przeszłości miasta i gminy
Kępno. W pracach nad publikacją
uczestniczyli lokalni historycy, regionaliści i nauczyciele: Grażyna Gatner, Danuta Jerczyńska i redaktor
naczelny „Tygodnika Kępińskiego”
Mirosław Łapa oraz recenzentki:
Anna Zawalska i Maria Balcerzak.
Projekt okładki przygotowała Agata
Józefowicz, a oceny wartości merytorycznej dokonała prof. nadzw. dr
hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na wydanie książki Gmina Kępno pozyskała dotację z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego PROW na
lata 2014-2020.
Poniedziałkową promocję rozpoczęła emisja filmu, który zaprezentował etapy powstawania książki,
przyświecający autorowi cel badawczy oraz układ treści blisko czterystustronicowej - bogato ilustrowanej
fotograficznie - publikacji.
- Moja praca polegała na przeczytaniu bardzo ciekawego opracowania, które od samego początku,
mimo, że w mojej recenzji znalazło
się później trochę krytycznych uwag

taj (...) - mówiła podczas promocji
prof. B. Górczyńska-Przybyłowicz
- Ta praca jest kopalnią wiedzy. (…)
To jest kompendium, ogromne dzieło, które wprowadza w dzieje Kępna
od początku, kiedy ta miejscowość
zaczęła istnieć do 2015 roku. (…)

żyje. Przyczynkiem do stworzenia
monografii były materiały i informacje zgromadzone podczas redakcji artykułów, ukazujących się na
łamach „Tygodnika Kępińskiego”.
Prace rozpoczął po opublikowaniu
kilkudziesięciu - około 10 lat temu.
- Jestem dumny, że mieszkam
w Kępnie, że jestem obywatelem
tego miasta, bo pisząc monografię,
stwierdziłem, że społeczeństwo kępińskie jest wyjątkowe, i to w sensie
jak najbardziej pozytywnym (…).
Zawsze wykazywało wyjątkowy hart
ducha i odwagę. Byłem tym bardzo
zbudowany i to była jedna z moich
głównych motywacji, żeby o tym napisać - mówił S. Kowalski.
Przyznał, że nie przypuszczał, że
jego książka liczyć będzie blisko 400
stron. - Z biegiem czasu, jak coraz
więcej dokumentów gromadziłem, a
były ich setki, to przybywało stron.
Autor nie krył również podziwu dla
sposobu, w jaki książka została wydana. - Tam przecież jest prawie 350
zdjęć, nawet więcej. Przynajmniej
jedna trzecia z nich ukazała się po
raz pierwszy w tutejszych opracowanianich – zaznaczył. Wyraził
wdzięczność za okazaną pomoc i
wsparcie, kierując słowa podziękowania zarówno do najbliższych,
jak również wszystkich osób, które
zaangażowane były w powstawanie
„Dziejów...”.

Promocja publikacji była okazją do podziękowania
osobom, które przyczyniły się do jej powstania

Książkę, czy też dzieło – bo tak należałoby nazwać wydawnictwo ogromnie polecam, każdy znajdzie
tam coś dla siebie – rekomendowała.
Autor przyznał natomiast, iż nie
jest rodowitym kępnianinem, co tym
bardziej zmotywowało go do poznania bogatej historii miasta, w którym

Kolejka czytelników, którzy chcieli osobiście pogratulować autorowi oraz otrzymać
dedykację w zakupionym egzemplarzu „Dziejów Kępna...”

Podczas
spotkania
również
burmistrz Piotr Psikus przekazał
gratulacje i życzenia autorowi oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tego dzieła. - Dzięki takim
osobom jak pan Stanisław i innym
regionalistom oraz takim właśnie
publikacjom możemy się dowiadywać o historii ziemi, na której żyjemy. Sądzę, że nigdy takich wiadomości nie za dużo – podkreślał.
W trakcie promocji można było
zakupić książkę i zdobyć dedykację
autora. Uczestnicy spotkania skwapliwie skorzystali z tej możliwości,
ustawiając się w długiej kolejce.
Publikacja została przekazana
nieodpłatnie do bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych, zajmujących się historią regionu, urzędów i
instytucji kultury. Została również
zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy
Kępno w formie eBooka.
,,Dzieje Kępna. Od początku
istnienia do 2015 r.” nabyć można w
Kępińskim Ośrodku Kultury przy ul.
Broniewskiego 5. 		
bem

Jak co roku członkowie kępińskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów w okresie poprzedzającym święta Bożego
Narodzenia spotkali się przy wspólnym stole

Świąteczne

spotkanie filatelistów

Świąteczne spotkanie stanowiło zwieńczenie ubiegłorocznych
obchodów jubileuszu kępińskiego Koła PZF

Spotkanie wigilijne Polskiego
Związku Filatelistów Koło w Kępnie
w grudniu ub.r. zorganizowane zostało w Bralinie.
W wigilii filatelistów udział
wzięli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: starosta powiatu
kępińskiego Robert Kieruzal, wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś, naczelnik
Poczty Polskiej w Kępnie Andrzej
Weiss, skarbnik gminy Kępno Jarosław Ciesielski. Sympatyków i
przyjaciół oraz członków kępińskiego Koła powitał jego prezes Edward
Stankowiak, który przypomniał o
przypadającym na 2018 r. jubileuszu.
- Ta nasza wigilijna kolacja jest na
zakończenie obchodów 60-lecia naszego Koła. W związku z tym odbyły
się różne imprezy rocznicowe, a ta
dzisiejsza wigilijna kolacja jest zakończeniem tych obchodów. Jubile-

usz 60-lecia to nie tylko uroczystości
tych paru ludzi, którzy są tu dzisiaj.
Przez 60 lat w naszym Kole było kilkaset osób – zaznaczył.
Zaproszeni goście gratulowali
filatelistom energii i zapału do realizacji ich pasji, życząc przy tym najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia. Potrawy wigilijne poświęcił
proboszcz parafii Bralin ks. Roman
Krzyżaniak. Po tradycyjnych życzeniach i łamaniu się opłatkiem
wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej.
Filateliści wymieniali się doświadczeniami i rozmawiali o planach dotyczących rozwoju filatelistyki. Nie
zabrakło też prezentów. - Uczestnicy
spotkania otrzymali okolicznościowe walory filatelistyczne. Na kopertach mogli też przybić stempel w
klimacie Bożego Narodzenia – informuje E. Stankowiak.
Oprac. bem

Zadbano o odpowiednią
oprawę uroczystości

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3,
a alarmowy – przy 300 µg/m3.
	DATA	
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

36 (144%)
39 (158%)
65 (261%)
34 (137%)
24 (95%)
58 (232%)
45 (179%)

54 (107%)
56 (112%)
91 (182%)
51 (102%)
36 (72%)
78 (157%)
63 (127%)

Bywało lepiej
Bywało lepiej
Zła
Bywało lepiej
Dobra
Zła
Bywało lepiej

Oznaczenie kolorów:          Wspaniała          Dobra          Bywało lepiej          Zła          Bardzo zła
Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina

Wicepremier odwiedził Kępno

18 grudnia 2018 r. w Kępnie gościł wicepremier Jarosław Gowin.
Jego wizyta nie była jednak związana tylko z otwarciem krytej pływalni
„Qarium”. Oprócz tego odwiedził on
kępiński ratusz i jeden z zakładów
pracy oraz wizytował osiedle Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Okazuje się, że burmistrz sympatyzuje z ugrupowaniem „Porozumienie”, którego J. Gowin jest założycielem i prezesem. - Nie byłoby
tutaj pana premiera, gdyby nie było
sympatii do tego ugrupowania. Pan
premier jest również gościem struktur lokalnych „Porozumienia” i

Od lewej: K. Pilarczyk-Dworaczyńska, J. Gowin
i P. Psikus podczas konferencji prasowej

przy ul. Przemysłowej. - Pan premier
zobaczył mieszkania, jakie budujemy w ramach projektu „Mieszkanie
Plus”. Byliśmy też w jednej z fabryk
mebli, które są charakterystyczne
dla naszego regionu – mówił burmistrz Piotr Psikus podczas konferencji zorganizowanej po uroczystym
otwarciu krytej pływalni.

moim oraz spółki „Projekt Kępno”.
Przyjechał nie tylko otworzyć krytą
pływalnię, ale też w wielu sprawach
gospodarczych i politycznych, które
dzieją się na terenie miasta i gminy i
które w najbliższym czasie mogą się
wydarzyć – przyznał P. Psikus. Wicepremier nie ukrywał dobrej współpracy z włodarzem miasta - Obydwaj

z panem burmistrzem żywimy do siebie sympatię – zaznaczył.
J. Gowin podczas konferencji
bardzo pozytywnie mówił o krytej
pływalni w Kępnie. - To jest obiekt
znakomicie zaprojektowany i wykonany, jego klasa da się porównać z
najlepszymi tego typu inwestycjami
w Polsce. Jestem przekonany, że
miejsce to będzie przyciągać nie tylko mieszkańców gminy Kępno czy
powiatu kępińskiego, ale też mieszkańców całej Wielkopolski i sąsiednich województw. Kępno wyróżnia
się przedsiębiorczością mieszkańców i działaniami władz samorządowych – podkreślał.
Jak przyznał burmistrz, do inwestycji, jaką jest kryta pływalnia, trzeba będzie sporo dokładać, jednak niektórych wartości i korzyści nie da się
przeliczyć na złotówki. - Wyliczyliśmy, że w ciągu czteroletniej kadencji może być to kwota rzędu od 4,5
do 6 milionów złotych. Budujemy
szkoły, szpitale, żłobki, przedszkola,
a czy one są dochodowe? A przecież
samorząd realizuje te przedsięwzięcia. Taka jest misja samorządu, że
mamy zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej. Lepiej dołożyć do
tego obiektu, aby tutaj mieszkańcy
mogli dbać o swoje zdrowie i kondycję, w ten sposób oszczędzając na
lekarzach – mówił.		
KR

Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz w Liceum
Ogólnokształcącym nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie

Rozmawiajmy ze sobą częściej!

Podczas rozmowy młodzieży twarzą w twarz
z wicedyrektorem Kariną Zalesińską

17 grudnia 2018 r. od kilkunastu lat obchodzony jest Ogólnopolski
Dzień Rozmów Twarzą w Twarz. Różnorodne i powszechnie dostępne kanały informacji zastępują w dzisiejszych
czasach tradycyjną formę rozmowy.
O tym problemie miała okazję
porozmawiać na lekcji języka polskiego w bibliotece szkolnej klasa II B
Liceum Ogólnokształcącego nr I im.
mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie,
oczywiście, twarzą w twarz! Młodzież
przyznała, że ta forma kontaktu jest,
niestety, wypierana przez porozumiewanie się poprzez wiadomości tekstowe, portale społecznościowe itp.
W
świątecznej
atmosferze
uczniowie oraz zaproszeni na lekcję
goście: wicedyrektor Karina Zale-

sińska i ks. Michał Słociński obejrzeli reportaż Natalii Janus przygotowany dla TVP 3 Opole na temat
współczesnego komunikowania się.
Następnie w wylosowanych parach podjęli rozmowy na tematy
związane z nadchodzącymi świętami
Bożego Narodzenia oraz preferencjami czytelniczymi (w rozmowach
poruszano tematykę związaną z omawianą właśnie lekturą – powieścią
Bolesława Prusa pt. „Lalka”). Zwieńczeniem lekcji było wspólne przygotowanie łańcucha na choinkę, stojącą
w bibliotece szkolnej – każde z jego
ogniw przedstawia receptę na udaną
rozmowę… twarzą w twarz, oczywiście! Rozmawiajmy ze sobą częściej!
Paulina Pacyna-Dawid

Wspaniałe efekty świątecznej zbiórki rzeczy dla psów i kotów ze schroniska w Niedźwiedziu i Krzyżownikach, organizowanej przez OSP Domanin

Strażacy z OSP Domanin część zebranych rzeczy
przekazali schronisku w Krzyżownikach

Mieszkańcy z wielkimi sercami.
Ponad 300 kg karmy dla schronisk!

21 listopada 2018 r. wystartowała
świąteczna zbiórka rzeczy dla psów
i kotów ze schroniska w Niedźwiedziu, organizowana przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Domaninie. Przez
miesiąc, aż do 21 grudnia 2018 r.,
wszyscy chętni mogli przekazywać
karmę oraz przedmioty, które pomogłyby zwierzakom w przetrwaniu
zimy.
Hojność i wielkie serca okolicznych mieszkańców sprawiły, że akcja
przyniosła niesamowite efekty i przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Udało się zebrać ogromną
ilość karmy – prawie 250 kg suchej i
ponad 50 kg mokrej – a do tego całe
mnóstwo smakołyków, kołder, koców,
legowisk, poduszek, wykładzin, dywanów, ręczników, ubrań, garnków,
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misek, smyczy, obroży, zabawek itp.
- Jesteśmy niezwykle zbudowani postawą mieszkańców. Odzew był naprawdę ogromny – podkreśla prezes
OSP Domanin Adam Rybczyński.
Rzeczy ze zbiórki było tak dużo,
że organizatorzy postanowili podzielić je i obdarować nie tylko zwierzęta
ze schroniska w Niedźwiedziu, jak
początkowo zakładano, ale również
schronisko (przytulisko) w Krzyżownikach. Zbiory zostały dostarczone do placówek w przedświąteczny weekend.
Stosy karmy oraz wszelkie potrzebne akcesoria ofiarowali mieszkańcy powiatu kępińskiego, a także sąsiednich powiatów. Wśród
darczyńców znaleźli się mieszkańcy
indywidualni, członkowie zaprzy-

jaźnionych jednostek OSP, gabinety
weterynaryjne, a nawet Urząd Miasta
i Gminy w Kępnie, który oddał stare
banery i wykładziny. - Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dorzucili
do zbiórki coś od siebie oraz wspomogli akcję na wszelkie sposoby –
mówią organizatorzy. - Zbiórka nie
miałaby takiego rozgłosu, gdyby nie
nasi patroni medialni oraz sklepy i
gabinety weterynaryjne, w których
można było oddawać rzeczy, dlatego
dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli OSP Domanin w tej akcji. Jesteśmy przekonani, że dziękują również obdarowane
zwierzaki, bo to właśnie im pomagali
mieszkańcy – dodają.
Swoje podziękowania do ofiarodawców skierowali też właściciele
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obdarowanych schronisk. - Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w akcję. Dzięki temu jesteśmy zaopatrzeni na zimę. Żadnego roku nie
mieliśmy tak fantastycznej zbiórki,
jak w tym. W 2018 roku obchodzimy
10-lecie prowadzenia naszego schroniska, więc to się doskonale zgrało w
czasie. Po 10 latach funkcjonowania
schroniska jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania ludzi, którzy reagują bardzo pozytywnie na każdy apel
o pomoc – mówi Katarzyna Cichosz
ze schroniska w Niedźwiedziu, gdzie
przebywa 96 psów i około 20 kotów.

Podopieczni schroniska
stale domagają się miłości

- Zbiórki dla naszego schroniska
były przeprowadzane w szkołach,
przedszkolach, cały czas potrzebne
są kolejne rzeczy, a dary przywiezione nam przez OSP Domanin są
wspaniałym prezentem. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Nasze schronisko ciągle
się rozbudowuje, naszym priorytetem są zwierzęta chore, stare, niedołężne, kalekie, skatowane przez ludzi
– podsumowuje Beata Żółkiewska,
która w schronisku w Krzyżownikach ma pod swoją opieką 45 psów.
KR

Informacje

aktualności

Orszak Trzech Króli 2019 w Kępnie wpisał się w liczbę 752
miejscowości w Polsce i na świecie, organizujących podobne wydarzenie

Orszak Trzech Króli
przeszedł ulicami Kępna

Motywem przewodnim tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Kępnie,
który odbył się w niedzielę, 6 stycznia br., była zachęta do głębokiej refleksji
nad słowami, które czterdzieści lat temu wypowiedział św. Jan Paweł II na
placu Piłsudskiego (wówczas Zwycięstwa): „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Św. Jan Paweł II nawoływał do zbiorowego
wysiłku na rzecz budowania lepszego świata, budowania dobra w Polsce i o
osobistej pracy nad przemianą serc.
Wraz z Trzema Królami, którzy pochodzili z różnych stron Kępna i reprezentowali różne pokolenia, kilkuset mieszkańców wyruszyło w drogę, aby
odnaleźć Jezusa, pokonując pokusy czyhające każdego dnia, i oddać Nowonarodzonemu swoje pragnienia odnowy oblicza ziemi, odnowy małej Ojczyzny
– Kępna oraz odnowy serca każdego z nas. Przewodnikiem był Mały Książę,
który zachęcał, aby mieszkańcy, patrząc w niebo, odnaleźli Króla Miłości –
Jezusa i stali się Jego przyjaciółmi oraz umieli na wszystko i wszystkich patrzeć przez pryzmat serca, bo „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.
Orszak Trzech Króli jest przykładem zgodnego współdziałania ludzi różnych poglądów, pokoleń i przekonań. Organizatorzy dziękują za pomoc w
zorganizowaniu orszaku: burmistrzowi Piotrowi Psikusowi, proboszczowi
parafii św. Marcina ks. kanonikowi Jerzemu Palpuchowskiemu, ks. Marcinowi Pieprzka, siostrze Karolinie, rodzinie państwa Pietrzak, która wcieliła się w rolę Świętej Rodziny z Nazaretu, Julii Leśniarek, która oczarowała
wszystkich swoim głosem, katechetom: Bogdanowi Gieblowi i Lidii Pietras,
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Kępno, w tym Katarzynie Kraus, osobom ustawiającym scenę i zaangażowanym w nagłośnienie, Straży Miejskiej,
uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3, którzy zaprezentowali piękne jasełka
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tegorocznego Orszaku. Dziękują też wszystkim mieszkańcom gminy
Kępno oraz gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i wzięli udział
w IV Kępińskim Orszaku Trzech Króli.
Siostra Karolina
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Wiadomości

informacje
Podpisanie umów dotyczących kolejnych inwestycji, które realizowane będą w najbliższych miesiącach w kępińskim szpitalu

Nowy tomograf i wyposażenie
sterylizatorni w kępińskim szpitalu
3 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w obecności
wiceminister Andżeliki Możdżanowskiej, starosty Roberta Kieruzala i wicestarosty Alicji Śniegockiej, podpisano dwie kluczowe
umowy dotyczące kolejnych inwestycji, które realizowane będą w najbliższych miesiącach w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
Pierwsza z umów, zawarta pomiędzy SPZOZ w Kępnie a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, dotyczy
udzielenia kredytu inwestycyjnego w
wysokości 2.000.000 zł na pokrycie
części kosztów zamierzonych inwestycji. Umowę ze strony SPZOZ w

Kępnie parafowali dyrektor szpitala
Jakub Krawczyk oraz główna księgowa Beata Andrzejewska, a ze
strony Banku Gospodarstwa Krajowego – dyrektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu
Krzysztof Antczak oraz specjalista
ds. sprzedaży BGK Region Wielkopolski Iwona Kamela-Król. Zaciągnięty kredyt pozwoli kępińskiemu
szpitalowi na zakup nowoczesnego,
16-rzędowego tomografu komputerowego oraz wyposażenie centralnej
sterylizatorni, której pomieszczenia
zlokalizowane są bezpośrednio nad
nowym blokiem operacyjnym. W
kosztach obu tych zadań partycypuje Powiat Kępiński, który ze swoje-

go budżetu przeznaczył na ten cel
1.035.000 zł.
Druga z podpisanych tego dnia
umów dotyczy zakupu nowego tomografu komputerowego. Wykonawcą
zadania będzie firma „ALTERIS” z
Katowic, która została wyłoniona w
drodze postępowania przetargowego. Firmę reprezentowali wiceprezes
Zarządu Grzegorz Rudkowski oraz
przedstawiciel Jakub Baranowski.
Wartość zakupu to 1.958.295 zł, z
czego 1.360.000 zł pokryte zostanie z
zaciągniętego kredytu, a 598.295 zł to
dotacja Powiatu Kępińskiego.
Nowy tomograf w kępińskim
szpitalu to znaczący postęp jakościowy świadczonych usług medycznych

Uchwalono budżet Powiatu Kępińskiego na 2019 r.

23% na inwestycje

Radni Rady Powiatu Kępińskiego zagłosowali za przyjęciem
projektu budżetu przygotowanego
przez Zarząd Powiatu podczas sesji
20 grudnia 2018 r. Za było 15 osób,
od decyzji wstrzymał się jeden radny.
Projekt zakłada dochody budżetu
w wysokości 58.125.091,67 zł. Wydatki powiatu na 2019 r. zaplanowano w

na 2019 r., a na administrację - 13%.
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się 13.348.441,00
zł, co stanowi 23% wydatków. Podczas omawiania projektu uchwały
budżetowej wśród największych zadań inwestycyjnych przewidzianych
do finansowania w bieżącym roku
skarbnik powiatu kępińskiego Mar-

Projekt budżetu Powiatu Kępińskiego
omawiał skarbnik M. Trojak

wysokości 62.580.199,67 zł, z czego:
wydatki bieżące to 48.145.582,80 zł,
a majątkowe 14.434.616,87 zł. Tradycyjnie najwięcej, bo 37% wydatków
przeznacza się na oświatę i edukację,
a także na drogi powiatowe – 22%.
Na opiekę, pomoc społeczną i rodzinę zapisanych zostało 16% wydatków
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cin Trojak wskazał na dwie duże
inwestycje drogowe. Na przebudowę
dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń
- Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek przeznacza
się 6.590.800,00 zł. Planowane dofinansowanie z programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury

drogowej na lata 2016-2019 wynosi
3.000.000,00 zł. Łączny szacowany
koszt zadania 9.590.800,00 zł (budżet
państwa - 31,28%, powiat 68,72%).
Kwotę 2.992.000,00 zł zapisano w
projekcie budżetu Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice Kierzno w gminie Kępno. Planowane
dofinansowanie z programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019 wynosi
2.921.951,00 zł. Łączny szacowany
koszt zadania 5.913.951,00 zł, z czego z budżetu państwa pochodzić ma
49,41% kwoty, a budżetu powiatu 50,59%. Ponadto, m.in. 1.960.641,00
zł przeznacza się na budowę boiska
przy LO nr I w Kępnie.
- Wydatki inwestycyjne to 23%
wydatków budżetu, a powyżej 15%
jest to budżet inwestycyjny – zaznaczył M. Trojak. - Myślę zatem, że
śmiało można powiedzieć, że jest
to budżet inwestycyjny. Na starcie
naprawdę jest to już wysoki wskaźnik – powiedział skarbnik, wskazując jednocześnie, że w związku ze
spodziewanymi dotacjami i zwiększeniem wydatków inwestycyjnych
wskaźnik ten w ciągu roku jeszcze
wzrośnie.
Oprac. bem
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oraz spore oszczędności finansowe
dla szpitala. Obecnie wykorzystywany, 4-rzędowy tomograf komputerowy jest dzierżawiony przez szpital,
co wiąże się z kosztem około 36.000
zł miesięcznie za użytkowanie urządzenia. Nowy, 16-rzędowy tomograf
będzie stanowił własność szpitala
i dodatkowo objęty będzie 7-letnią
gwarancją. Wartość raty miesięcznej,
związanej z zaciągniętym kredytem
w zakresie tomografu komputerowego, to łącznie około 20.000 zł. Okres
spłaty – 84 miesiące. W rozrachunku
daje to spore oszczędności, a szpital
posiada swój własny, a nie dzierżawiony sprzęt medyczny. Szpital w
Kępnie wykonuje badania w zakresie
tomografu komputerowego w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia – świadczenia te są finansowane przez NFZ w 100%. Na starym
tomografie miesięcznie wykonywanych było około 400 badań. Liczba ta
raczej nie ulegnie zmianie, bo dyktuje
ją kontrakt z NFZ. Będą także możliwe badania komercyjne. Czas oczekiwania na wyniki badania wynosić

będzie około 24 godzin, a w nagłych
przypadkach – 2 godziny.
W szpitalu trwa obecnie demontaż starego tomografu. Był to najstarszy sprzęt tego typu w Wielkopolsce,
dzierżawiony od 8 lat. Jak przyznali
przedstawiciele firmy „ALTERIS”,
dla kępińskiej placówki nowy tomograf będzie przeskokiem technologicznym o 20 lat. Nowy sprzęt zacznie pracować w lutym.
Przez miesiąc, nim wszystko zostanie przygotowane pod działanie
nowego tomografu, badania będą wykonywane przez przenośne urządzenie, które zamontowano na specjalnej
platformie usytuowanej na zewnątrz
szpitala. W tym czasie pomieszczenia w szpitalu zostaną odpowiednio
przygotowane na funkcjonowanie nowego sprzętu.
Obecnie trwają przygotowania
do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyposażeniem
centralnej sterylizatorni. Zgodnie z
szacunkiem koszt tego zadania wyniesie 900.000 zł.
Oprac. KR
Nowy tomograf w kępińskim szpitalu pozwoli
na polepszenie jakości świadczonych usług

III sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Uchwalili budżet na 2019 rok

20 grudnia br. odbyła się III sesja
Rady Miejskiej w Kępnie. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2019 rok. Projekt
zakłada dochody budżetu w wysokości 116.620.595,46 zł, a wydatki wyniosą 117 975 253,84 zł. Za projektem
budżetu zagłosowało 14 radnych, a
5 wstrzymało się od głosu. Projekt
budżetu na 2019 r. nie jest projektem
tak dynamicznym, jak ostatnie 2 lata

lejna budowa dróg na terenie miasta
i gminy Kępno i całe Os. Nowowiejskiego. Kolejne inwestycje to kontynuacja budowy sali gimnastycznej w
Krążkowach, a także przygotowywanie się do kolejnych projektów inwestycyjnych w bazie oświatowej, rekreacyjnej, służącej poprawie życia
mieszkańców – podkreślił burmistrz
Piotr Psikus. W budżecie gminy na
inwestycje zapisano 22% całkowi-

Radni przyjęli projekt budżetu 14 głosami
„za” i 5 wstrzymującymi

samorządu gminnego. - Zawsze po
dużych, dynamicznych inwestycjach
jest czas zwolnienia, przygotowania
się do kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Rok 2019 to biblioteka
samorządowa, klub seniora, kanalizacja Mikorzyna, Szklarki Mielęckiej, Borku Mielęckiego, to całkowita przebudowa Osiedla Wojska
Polskiego i ulic przyległych, to ko-

tych wydatków. Przygotowany projekt budżetu uwzględnia zakończenie
realizowanych zadań i przedsięwzięć,
jak również przygotowuje do nowych wyzwań w kolejnych latach.
Radni przyjęli także Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Kępno
na lata 2019 -2041. Pozytywną opinię
o Prognozie wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa.
Oprac. KR

Reklama

ogłoszenie

Po 10 latach udręki

znowu mogę normalnie chodzić!
Pani Elżbieta z Bydgoszczy (57 l.) prawie pół życia walczyła z przewlekłym bólem
stawów. Maści, leki, opaski uciskowe i specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne nie
przynosiły spodziewanych efektów. Ból kolan i pleców stale, niebezpiecznie się
pogłębiał, a lekarze bezradnie rozkładali ręce. Biedna kobieta w końcu niemal
całkowicie przestała chodzić i zagrożono jej zwolnieniem z pracy...

Niespodziewanie znalazła zaskakujące rozwiązanie!

J

ako nauczycielka, byłam w fatalnej sytuacji.
Gdy próbowałam podnieść kredę z podłogi,
w oczach robiło mi się ciemno. Ból kręgosłupa nie pozwalał mi zawiązać butów. Do tego ból
kolan uniemożliwiał wchodzenie po schodach.
Promieniował od nóg aż do krzyża. Miałam dreszcze i łzy w oczach. Każdy wysiłek powodował
cierpienie. Co chwila przystawałam, żeby odpocząć. Ludzie patrzyli się z politowaniem. Modliłam się, by leki, maści oraz zabiegi rehabilitacyjne
w końcu zadziałały...

Bałam się, że skończę na wózku!
Nauczyłam się chodzić po schodach tak, żeby
bolało jak najmniej. Pamiętam zdziwione szepty sąsiadów: „Popatrz, chodzi jak pijana!...”.
W klasie siadałam lekko odchylona i rozluźniałam nogi. Kiedy spadła mi kreda, udawałam że
nie widzę. W przerwach masowałam kręgi szyjne – parę razy podejrzały mnie dzieci, słyszałam jak nabijają się ze mnie. Dobry Boże, pomyślałam wtedy, żeby Wam nigdy taka krzywda się
nie stała!
Wierzyłam, że jakoś to przetrzymam - dotrwam do emerytury. Niestety, 1,5 roku temu

odwróciłam się od tablicy, spojrzałam na klasę. Chciałam coś powiedzieć, ale głos utknął
w piersi. Przed oczami zrobiło się szaro i mgliście. Obraz stracił ostrość i zemdlałam.

Fatalna diagnoza
W gabinecie usłyszałam, że stawy i kręgosłup są
w rozsypce. Powinnam myśleć o operacji albo czeka mnie wózek. Degeneracja kręgów powoduje
ucisk na kręgosłup i nigdy nie uda się tego wyleczyć. Mogę stosować leki i rehabilitację, ale niewiele to zmieni... Jak to możliwe, że moje ciało tak
się zmieniło? Przecież nigdy nie uprawiałam wyczynowo sportu. Prowadziłam normalne życie, jak
każdy! Zadzwoniłam do wnucząt, jedno mieszka
w Niemczech, drugie jeździ po świecie. Przez łzy
prosiłam, by mi pomogli. Znają się na internecie,
rozumieją współczesny świat, wiedzą znacznie
więcej niż ja. Pierwszy odezwał się Adam. Wysłał
mi małą paczkę z... wkładkami do butów. Nie
wiedziałam, co z nimi zrobić. Myślałam, że to jakaś pomyłka. Nawet nie przeszło mi przez myśl,
żeby wkładać je do butów. 2 dni później przyszła
paczka od Marcina. Tu też były wkładki! Marcin
do paczki dołączył list:

a, poświęcona wkładkom, które Ci przysyłam.
„Babciu, 2 tygodnie temu w Niemczech odbyła się konferencja znanego naukowc
wkładek pozwala przywrócić całkowitą sprawność
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Nos 2 Tarczyca 3 Tchawica 4 Gardło
Zatoki czołowe i nosowe 6 Nadnercza
7 Móżdżek 8 Nerw trójdzielny 9 Przytarczyca
10 Oczy 11 Uszy 12 Limfa 13 Mięsień trapezowy
14 Ramiona 15 Płuca i oskrzela 16 Serce
17 Układ trawienny 18 Żołądek 19 Pęcherz
20 Nerka 21 Śledziona 22 Dwunastnica
23 Woreczek żółciowy 24 Trzustka 25 Okrężnica
poprzeczna 26 Kanał moczowy 27 Jelito cienkie
28 Zstępnica 29 Odbytnica 30 Kość guziczna
31 Odbyt 32 Kolana 33 Staw kolanowy
34 Staw biodrowy 35 Jajniki 36 Genitalia
37 Hemoroidy 38 System nerwowy
39 Wyrostek robaczkowy
40 Przysadka mózgowa 41 Nadciśnienie
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Zrobiłam jak kazał. I spotkało mnie
coś niewiarygodnego!
Na drugi dzień obudził mnie telefon. Rozhisteryzowana dyrektorka krzyczała do słuchawki:
„Pani Elu, żyje Pani?! Bogu dzięki! Trzecie zastępstwo już organizuję, a Pani nie ma
i nie ma. Myślałam, że stało się najgorsze. Ten
Pani kręgosłup! Całe szczęście, że Pani odebrała!”. Nie wiedziałam, o co jej chodzi. Od dawna
ból kręgosłupa budził mnie między 4 a 5 rano
– jakby ktoś wbijał mi w plecy tępy kołek. Promieniował na całe ciało. Spojrzałam na zegarek, a tam 10:34! Dzięki wkładkom ból ustąpił
i spokojnie przespałam całą noc! Pierwszy
raz od 5 lat rwanie w kręgach i promieniujący
ból kręgosłupa nie obudziły mnie. Zaspałam
na lekcje! Dopiero teraz zorientowałam się,
że przeszłam do kuchni i stoję w niej od kilku
minut robiąc śniadanie. Prawie bez bólu, bez
rozmasowywania i rozchodzenia kolan! Kolejne 3-4 tygodnie kuracji wkładkami skończyły
z moim bólem kolan i kręgosłupa. Szyja już nie
sztywniała, biodra również nie dokuczały. Powoli zaczęłam znów normalnie żyć. Poprawiło
mi się trawienie, nie boli żołądek, nie mam zgagi i spadło mi ciśnienie.
Mam niższy cholesterol, ciśnienie, serce pracuje lepiej, wątroba i nerki też. Kolana, stawy biodrowe, szyja i kręgosłup jak
nowe. Wiekowo cofnęłam się o jakieś 7-10 lat!
I to tylko dzięki tym wkładkom do butów. To
skandal, że od lekarzy nie można o nich usłyszeć! We wtorek zadzwonił Marcin, rozpłakałam się do słuchawki. Kochani chłopcy, uratowaliście mi życie!

WIELKA PROMOCJA KLUBU SENIORA!
Wkładki biomagnetyczne dostępne są również w Polsce.
Pierwsze 150 osób, które zadzwoni do 17 stycznia 2019 roku,
dostanie 70% zniżki. Otrzymasz wtedy wkładki
biomagnetyczne, za udział w Klubie Seniora
zamiast za 323 zł, tylko za 97 zł (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń już dziś!

81 300 31 77

EW
OWAN

TV

REKLAM

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Policja

Straż pożarna
Strażacy walczyli z pożarem samochodu ciężarowego na
drodze S8 w kierunku Warszawy, na wysokości Osin

Na drodze S8
płonęła ciężarówka

Pożar obejmował ciągnik siodłowy
i częściowo naczepę. Fot. KP PSP Kępno

5 stycznia br., o godzinie 17.27, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o pożarze samochodu ciężarowego
na drodze S8 w kierunku Warszawy,
na wysokości Osin. Droga była całkowicie zablokowana, zorganizowano objazd przez węzeł w Bralinie w
kierunku Kępna drogą W482 („stara
ósemka”). - Po dojeździe na miejsce
strażacy zastali pożar, który całkowicie obejmował ciągnik siodłowy i
częściowo naczepę, na której prze-

wożono żywność (warzywa i owoce).
Natychmiast podano dwa prądy piany oraz jeden prąd wody na palący
się pojazd. Po opanowaniu pożaru
strażacy przystąpili do częściowego
rozładunku towaru, celem dotarcia
do ukrytych zarzewi ognia. Odblokowano także jeden pas jezdni – relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Na
szczęście w pożarze nikt nie odniósł
obrażeń. Uszkodzony pojazd zabrała
pomoc drogowa.
Oprac. KR

Pożar budynku gospodarczego w Świbie

Płonął kurnik.

Spłonął magazyn hurtowni pianki tapicerskiej w Jankowach. Straty mogą sięgać nawet
2 milionów złotych

32 zastępy straży pożarnej
walczyły z ogromnym pożarem

7 stycznia br., o godzinie 10.05,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze zakładu produkcyjnego w miejscowości Jankowy.
Pożar wybuchł w dużej hali magazynowej. Płomienie bardzo szybko zajęły budynek. Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek straży, ogniem
objęte było już 3/4 hali. - Na miejscu
strażacy zastali rozwinięty pożar budynku produkcyjnego o powierzchni około 1.800 m2 oraz placu przy
obiekcie. Zagrożone bezpośrednio
były trzy budynki mieszkalne i dwa
budynki gospodarcze znajdujące
się w bliskiej odległości od zakładu.
Natychmiast podjęto działania gaśnicze zarówno w obronie zagrożonych
obiektów, jak i w natarciu na palący się
budynek. Z relacji pracowników wynikało, że nie ma żadnych osób poszkodowanych – wszyscy opuścili obiekty
przed przybyciem jednostek straży
– mówi rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. To
właśnie on pierwszy zauważył ogień,
ponieważ akurat prowadził inspekcję
w sąsiednim zakładzie pracy.
Do pożaru zadysponowano łącznie 32 zastępy straży pożarnych z
terenu powiatu kępińskiego oraz z

sąsiednich powiatów (ostrzeszowski,
kaliski, ostrowski, wieruszowski).
Na miejsce przybyła również grupa
operacyjna komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Z uwagi na

Pożar rozprzestrzeniał się
bardzo szybko. Fot. OSP Opatów

silne zadymienie działania prowadzono w aparatach ochrony układu
oddechowego – sprzęt OUO był na
bieżąco uzupełniany z samochodu ze
sprzętem ochrony dróg oddechowych
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Ostrowie Wielkopolskim. Na potrzeby akcji utworzono również mobilne

Zginęło 16 tysięcy piskląt kaczek
21 grudnia 2018 r., kilkanaście
minut przed godziną 1.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o pożarze budynku gospodarczego w
Świbie. - Kiedy strażacy dotarli na
miejsce, zastali budynek inwentarski

stanowisko kierowania na miejscu
działań w oparciu o samochód dowodzenia i łączności z Komendą Miejską PSP w Kaliszu. - Aby zapewnić
odpowiednią ilość środka gaśni-

ciu na miejsce drabiny mechanicznej wykonano otwór w dachu celem
odprowadzenia gazów pożarowych,
co znacznie poprawiło warunki dalszych działań. Kiedy opanowano pożar, przystąpiono do dogaszenia palącej się słomy i wywiezienia jej przy
pomocy ładowacza – mówi.

Spaleniu uległ budynek wraz z wyposażeniem
oraz materiały produkcyjne. Fot. KP PSP Kępno

czego, na miejsce skierowano trzy
cysterny oraz utworzono punkt poboru wody na pobliskiej rzece, który
tworzyły głównie zastępy z plutonu
OSTRZESZÓW z terenu powiatu
ostrzeszowskiego w ramach Wielkopolskiego Odwodu Operacyjnego
– wyjaśnia kpt. J. Kucharzak. - Utworzono również dwa stanowiska gaśnicze na wysokości z kosza drabiny
JRG Kępno oraz z kosza podnośnika
JRG Ostrzeszów – dodaje strażak.
Po niecałych dwóch godzinach
działań pożar został opanowany. Sąsiednie obiekty zostały uratowane.
Dalsze działania polegały na dogaszeniu i dokładnym sprawdzeniu pogorzeliska kamerą termowizyjną. Łącznie spaleniu uległ budynek zakładu
wraz z wyposażeniem (instalacje,
maszyny) oraz materiały produkcyjne. Działania zakończono o godzinie
16.33. Na razie nie wiadomo, co było
przyczyną pożaru. Na szczęście nikt
nie odniósł obrażeń ciała.
KR

Zdarzenie na węźle dróg S8 i S11

Samochód ciężarowy zablokował drogę
Z pożarem kurnika walczyło 9 zastępów
straży pożarnej. Fot. KP PSP Kępno

(kurnik), objęty w około 25% pożarem. Zagrożona była pozostała część
obiektu. Natychmiast przystąpiono
do działań gaśniczych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Strażacy pracowali w aparatach
ochrony dróg oddechowych. Rozpoczęto również ewakuację mienia i
drobiu – relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. - Kolejne jednostki ochotniczej straży pożarnej, dojeżdżające
na miejsce, wprowadzały sukcesywnie kolejne prądy wody. Po przyby-
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Na miejscu działało łącznie 9 zastępów straży pożarnej: 4 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
2 z OSP Świba i po jednej z OSP Olszowa, OSP Kępno i OSP Kierzno.
Zabezpieczenie powiatu na czas akcji
stanowił drugi zastęp OSP Kępno.
W sumie spaleniu w pożarze uległo 16.000 piskląt kaczek, częściowo
konstrukcja dachu budynku oraz instalacje. Wstępnie straty oszacowano
na 400.000 zł. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
Oprac. KR

3 stycznia br., o godzinie 16.20,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym
z udziałem samochodu ciężarowego
(ciągnik siodłowy z naczepą) na drodze S8 – węzeł S8-S11. Na miejsce
zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Bralin. - Strażacy zastali pojazd, który uderzył w
bariery i blokował całą szerokość
jezdni. Kierowca opuścił uszkodzony
samochód przed przybyciem straży.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz uszkodzonego pojazdu, udzielono także kwalifikowanej pierwszej
pomocy kierowcy, który następnie
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został przewieziony do szpitala przez
Zespół Ratownictwa Medycznego
– poinformował rzecznik prasowy

KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Dalsze czynności prowadziła
policja. 		
Oprac. KR

Kierowca samochodu został przewieziony
do szpitala w Kępnie. Fot. KP PSP Kępno

Informacje

wiadomości

19 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie odbyło się czwarte, a zarazem ostatnie w ubiegłym roku, posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, działającej
jako organ opiniodawczo-doradczy starosty kępińskiego w zakresie polityki rynku pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy podzieliła środki
Otwarcia posiedzenia dokonał jej kwestii w obszarze polityki rynku
przewodniczący Wiktor Gruszka. pracy na 2019 r., jednogłośnie poW obradach udział wzięli: starosta pierając: propozycje przeznaczenia
kępiński Robert Kieruzal, dyrektor środków Funduszu Pracy i KrajowePowiatowego Urzędu Pracy w Kęp- go Funduszu Szkoleniowego, krynie Iwona Rataj, Adam Staszczyk teria podziału środków FP przyzna– wójt gminy Rychtal, Grzegorz Ha- nych na finansowanie programów,
dzik – wójt gminy Trzcinica, Piotr dotyczących promocji zatrudnienia,
Psikus – burmistrz miasta i gminy zadań, o których mowa w art. 69a
Kępno, Marta Dąbrowska-Sołtysik ust. 2 ustawy o promocji oraz innych
– przedstawiciel Forum Społeczno- fakultatywnych zadań realizowanych
-Gospodarczego, Barbara Łuczak, przez PUP, a także kierunki szkoleń
Sławomir Chudy - przedstawiciele związków zawodowych,
Grzegorz Grzunka, Ewelina
Karwacka – przedstawiciele
organizacji
pozarządowych,
Roman Taborski – przedstawiciel Izby Rolniczej oraz Marek
Wróbel – przedstawiciel pracodawców, a także pracownicy
kępińskiego PUP.
Starosta R. Kieruzal wręczył akty powołania nowym
członkom Rady na kadencję
2015-2019, którymi zostali: A.
Staszczyk, w miejsce dotychStarosta R. Kieruzal wręczył akty
czasowego wójta gminy Rych- powołania nowym członkom Rady
tal Czesława Balcerzaka i M.
Dąbrowska-Sołtysik, w miejsce
Czesława Kokota, przedstawiciela zawodowych dla osób bezrobotnych i
Forum Społeczno-Gospodarczego.
poszukujących pracy oraz w ramach
Rada pozytywnie zaopiniowała kształcenia ustawicznego pracowniw formie uchwał wiele kluczowych ków i pracodawców.

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego PUP Adrian
Ambrozik przestawił sytuację pod
koniec listopada na lokalnym rynku
pracy. Stopa bezrobocia uzyskała
poziom 1,8%. Aktualnie w rejestrze
PUP w Kępnie zarejestrowane są 603
osoby bezrobotne, wśród których aż
83% to osoby bez prawa do zasiłku.
Nadal w trudnej sytuacji na lokalnym
rynku pracy pozostają osoby z terenów wiejskich, bezrobotne kobiety
(62% ogółu zarejestrowanych)
i młodzież do 30. roku życia
(32%). Pracodawcy do końca
listopada ubiegłego roku zgłosili do urzędu 3 063 oferty pracy, z czego 2 304 pochodziło z
powiatu kępińskiego.
Pośrednik pracy Natalia
Strzelecka przedstawiła stopień realizacji zadań związanych
z podejmowaniem
pracy przez cudzoziemców
na terenie powiatu kępińskiego. Urząd zarejestrował
ponad 5,5 tys. oświadczeń o
zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcowi oraz wydał
ponad 790 informacji starosty
na temat zaspakajania potrzeb kadrowych pracodawców ubiegających się
o zezwolenia na pracę dla obcokrajowców.

Zaopiniowano podział
środków Funduszu Pracy

Na aktywizację w 2019 r. PUP
w Kępnie przeznaczy łącznie
1.975.100,00 zł. Dzięki tym środkom
198 osób bezrobotnych będzie mogło
skorzystać z różnych form wsparcia.
Bezrobotni w tym roku skorzystają
z następujących instrumentów: staże - 83 osoby, dotacje na działalność
gospodarczą – 43 osoby, szkolenia zawodowe – 12 osób, bony szkoleniowe
– 24 osoby, prace interwencyjne – 10
osób, roboty publiczne – 10 osób, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy – 2 osoby, prace społecznie
użyteczne – 10 osób, bon na zasiedlenie – 4 osoby.
Natomiast środki KFS stanowić
będą kwotę 510.900,00 zł, za którą
PUP przeszkoli w ramach kształcenia ustawicznego 204 pracowników i

pracodawców.
Kryteria podziału środków zaopiniowane przez Powiatową Radę
Rynku Pracy zostały zdefiniowane na
podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy zapotrzebowania pracodawców, zidentyfikowanych problemów zawodowych bezrobotnych
z uwzględnieniem efektywności zatrudnieniowej stosowanych dotychczas przez urząd form wsparcia.
Ponadto Powiatowa Rada Rynku Pracy jednogłośnie zaopiniowała przedstawione przez Urszulę
Krowiarz – specjalistę ds. rozwoju
zawodowego kierunki szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych i
poszukujących pracy oraz w ramach
kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców na 2019 r.
Info.: PUP w Kępnie

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie chór „Jutrzenka” przygotował dla
swoich członków oraz zaprzyjaźnionych gości spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe „Jutrzenki”
Gwiazda Betlejemska przywiodła w świąteczne progi chóru zacnych gości: ks. prałata
Krzysztofa Nawrockiego, ks. wikariusza Rafała Kowalczyka, organistę Łukasza Lipietę,
przedstawicieli samorządu powiatowego - przewodniczącą Rady Powiatu Kępińskiego Jolantę Jędrecką i członka Zarządu Rady Powiatu
Krystynę Możdżanowską, dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury Annę Niesobską, kierownika Klubu Seniora „Pod Żurawiem” Annę
Jarczak, prezesa oddziału ZNP w Kępnie
Wiktora Gruszkę, przewodniczącą kępińskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych Henrykę Lubrykę, przedstawiciela Urzędu Miasta
i Gminy w Kępnie Bartłomieja Dziubę oraz
byłych członków chóru „Jutrzenka”.
Zebranych gości przywitał prezes chóru
Tadeusz Piecuch. Zapraszając do wspólnego
świętowania, złożył wszystkim życzenia i recytował wiersz nieznanego autora o „Cichej
Świętej Nocy”, która wydała na świat szczęście
ukryte w dłoniach maleńkiej miłości.
Ksiądz prałat K. Nawrocki odmówił modlitwę i w paru słowach wyjawił istotę Bożego Narodzenia. Życzył także nadziei, trwania w dobrym oraz niesieniu pomocy i radości w niedoli.
O wydarzeniach związanych z narodze-

niem Jezusa przypomniał chór „Jutrzenka” pod
batutą Cecylii Płazy, prezentując przepiękny
koncert kolęd i pastorałek. Chórzyści powołując do życia piękne dźwięki kolęd, wprawili
obecnych w zadumę i nostalgię. Pamiętali także o zmarłych członkach chóru, dedykując im
„Kolędę dla nieobecnych”.
Betlejemskie Światło Pokoju przekazał
uroczyście W. Gruszka. Tegoroczne przesłanie Światła Betlejemskiego to „Światło, które
łączy”, dzieląc się płomieniem zapalonej świecy dajemy wszystkim nadzieję oraz wielką
jasność. Dobrą Nowinę obwieścił chórzysta
Eugeniusz Kwieciński, recytując fragment
Ewangelii wg św. Łukasza.
Po krótkiej refleksji nadszedł czas na połamanie się opłatkiem i złożenie sobie życzeń.
Były ciepłe słowa o miłości, szczęściu i zdrowiu. Życzenia złożyli chórzystom także goście.
Życzyli, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia były dla wszystkich czasem pokoju i
szczęścia, a nowy 2019 rok przyniósł wszelką
pomyślność i pozwolił na spełnienie najskrytszych marzeń. Gdy na stołach rozbłysły świece,
zwiastujące Boże Narodzenie wszyscy zasiedli
do wspólnego stołu, aby kolędować przy kawie,
herbacie i ciastku.
Beata Michalczyk
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Grupa kępińskiej młodzieży, działająca w projekcie ekologicznym „Eko-My!” realizowanym w Powiatowej Bibliotece Publicznej, zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 2 w
Kępnie Festiwal Kanapek pod hasłem: „Własne śniadanie? - Potrafię! Zrobię!”

Własne śniadanie? – Potrafię! Zrobię!

Realizatorzy projektu przekonują, że warto
samodzielnie przygotowywać wartościowy posiłek

Festiwale znamy bardziej jako
wydarzenia dotyczące kultury i sztuki, np.: muzyczne, literackie, itp.
Grupa kępińskiej młodzieży działająca w projekcie ekologicznym - „Eko-My!” realizowanym w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie postanowiła przełamać stereotypy i
zorganizować dla dzieci - Festiwal
Kanapek pod hasłem: „Własne śniadanie? - Potrafię! Zrobię!”.
Własnoręcznie
przygotowana
przekąska przyniesiona w wielorazowym pojemniku to mniej plastikowych opakowań, które codziennie
wrzucamy do koszy na śmieci i mało
kto zastanawia się, co potem się z
nimi dzieje.
A nie dzieje się dobrze. Duża
ilość plastiku trafia do rzek, mórz,
oceanów, zostaje zjedzonych przez
różne zwierzęta, które często giną z

tego powodu. A każdy z nas potrafi
przecież przygotować sobie wartościowy posiłek w postaci kolorowej
kanapki. Uczestnicy projektu przygotowali różne warzywa, owoce, sery
itp., którymi dzieci mogły dekorować

swoje kanapki, aby były smaczne i
pożywne. Samodzielne robienie śniadania sprawiło uczniom dużą frajdę.
Pytali, czy kolejnego dnia też będzie
taka akcja.
Projekt „Eko-My!” realizowany
jest dzięki funduszom pozyskanym
przez bibliotekę powiatową z Konkursu Ekologicznego Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności prowadzonego
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i sfinansowanego z darowizny
SC Johnson.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie, w której zorganizowano festiwal,
jest partnerem w projekcie, którego realizatorzy dziękują za pomoc i
wsparcie okazane akcji przez Macieja Adamka - dyrektora tej placówki
oświatowej.
Oprac. bem

Samodzielne robienie śniadania sprawiło
kępińskim uczniom dużą frajdę

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
- LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690 584 888, 62 78 187 98) ogłasza,
że: dnia 28.01.2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużników: Jerzy Kmiecik oraz Grażyna Kmiecik
położonego: 63-600 Kępno, Przemysłowa 25/19
dla którego Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KZ1E/00057562/3.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość - lokal mieszkalny nr 19 położony przy ul. Przemysłowej 25
w miejscowości Kępno w gminie Kępno, położony na 2 klatce schodowej na 4 piętrze.
Działka 982/6 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki płaski, ziemny, porośnięty
trawą z utwardzeniami. Media kompletne. Działka w kształcie regularnym. Teren działki płaski. Na działce
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany około 1991 roku, murowany, 5-kondygnacyjny, 2-klatkowy. Budynek otynkowany, ocieplony. Lamperia na klatkach schodowych. Schody wylewka
lastryko. Stan techniczny budynku dobry.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 54,54 m2. Lokal mieszkalny składa się prawdopodobnie z trzech
pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 6,85 m2. Lokal posiada
balkon od strony południowej.
Brak informacji o ubezpieczeniu lokalu.
Brak informacji o osobach zameldowanych.
Oględziny wykonano w warunkach ograniczonych - nie uzyskano możliwości wejścia do lokalu, wykonania pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego lokalu.
Z prawem własności do lokalu mieszkalnego związany jest udział w częściach wspólnych budynku
oraz użytkowania wieczystego gruntu wynoszący 455/10000.
Dla nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 19 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00057562/3.
Suma oszacowania wynosi 153 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
114 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
to jest 15 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791.
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
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kurier baranowa
styczeń 2019, nr 2 (1097)
II i III sesja Rady Gminy Baranów

Grudniowe obrady
baranowskich radnych
Ostatnie dni grudnia były bardzo
pracowite dla baranowskich radnych.
17 grudnia 2018 r. odbyła się II, a 28
grudnia 2018 r. – III sesja Rady Gminy Baranów.
Podczas II sesji radni ustalili
pensję wójta na tym samym poziomie, jaki obowiązywał dotychczas.
Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek będzie zarabiać 10.180 zł
brutto miesięcznie. - Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4.700 zł. Do
tego dochodzi dodatek funkcyjny
wysokości 1.900 zł, dodatek za wieloletnią pracę – 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatek specjalny – 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego – wyjaśnił przewodniczący Rady Marian Kremer, który
zarabiać będzie 1.300 zł miesięcznie.
Wzrosła natomiast wysokość diet dla
radnych – za każdorazowy udział w
sesjach dostaną 200 zł. Z kolei wiceprzewodniczący Rady – 250 zł. Radni będą także otrzymywać diety za
pracę w komisjach – każdorazowo od
180 zł do 220 zł.
Kolejną ważną kwestią podjętą
podczas obrad był wybór członków:
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Baranów, Komisji Skarg, Wniosków

Zawada; Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego: M.
Majczyk, Piotr Marciniak, R. Stasiowski, A. Stodolski, Marcin Tyra,
H. Urbańska i T. Zawada; Komisja
Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury
i Opieki Społecznej: G. Bystry, T.
Jerzyk, F. Łęgocki, M. Kurzawa, P.
Marciniak, M. Tyra i H. Urbańska
Podczas II sesji ślubowanie złożył
radny F. Łęgocki, który był nieobecny podczas pierwszych obrad.
III sesja Rady Gminy to przede
wszystkim dyskusja nad budżetem
Gminy Baranów na 2019 rok. Dochody w Gminie Baranów wyniosą
48.451.947,71 zł. Kwota po stronie
wydatków to 61.351.947,71 zł. Deficyt
budżetu w kwocie 12.900.000 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.
Większością głosów budżet został
zaakceptowany.
Radni opozycyjni mieli jednak
sporo uwag, m.in. w kwestii gospodarki odpadami. - Zwiększamy
o 100% wydatki na śmieci. To jest
drastyczne zwiększenie, bo wydamy
około 1.000.000 zł, a było 500.000 zł.
Czy to się będzie wiązało ze znaczącą podwyżką dla mieszkańców?
Radni przyjęli projekt budżetu
większością głosów

i Petycji Rady Gminy Baranów oraz
Komisji Stałych. W pierwszej z nich
pracować będą: Andrzej Stodolski, który większością głosów objął
funkcję przewodniczącego tej komisji, Grzegorz Bystry, Magdalena
Florczak, Mieczysław Kurzawa i
Marta Wylęga. Na czele Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji stanęła
Ewa Marszałek. Oprócz niej w komisji działać będą: Mieczysław Kurzawa, Ryszard Stasiowski, Hanna
Urbańska i M. Wylęga. Skład Komisji Stałych prezentuje się następująco: Komisja Budżetu i Finansów:
R. Stasiowski, M. Florczak, Teresa
Jerzyk, Franciszek Łęgocki, Marek Majczyk, E. Marszałek, Teresa

– pytał radny P. Marciniak. Jak wyjaśnili pracownicy urzędu, po nowym
przetargu kwota zabezpieczona na
gospodarkę odpadami będzie niewystarczająca. Wójt B. Lewandowska-Siwek przyznała, że podwyżka za
odbiór śmieci jest nieunikniona i będzie dotyczyła wszystkich gmin, nie
wiadomo jeszcze jednak, jak wysoka
będzie.
Wójt poinformowała, że wszystko
wskazuje na to, że Słupi pod Kępnem
kolejny raz przepadnie 20.000 zł z
funduszu sołeckiego. Kwota nie została przez sołectwo wykorzystana
przez cały 2018 r., a nie można przenieść jej na kolejny rok.
KR
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Mieszkańcy wspólnie kolędowali
przy baranowskiej szopce

Żywa szopka na baranowskim Rynku

Chwała Bogu z aniołami,
pokój, pokój między nami

Na ponowne spotkanie z gminnym kolędowaniem – a tym razem
będzie to koncert w kościele pw.
Miłosierdzia Bożego na Muratorze –
Gmina Baranów zaprasza w niedzielę, 3 lutego.
I jeszcze jedna, ale jakże ważna
rzecz – Święto Trzech Króli to wielki
dzień w historii baranowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, bo 92 lata
temu tę jednostkę powołano do życia.
„W szopce, we żłobku, na miękkiem sianie, leży Jezusek, świata
kochanie; On, co ma zbawić narody
ziemi, leży, spowity szaty biednemi;
Nie ma sukienki, kolebki nie ma, lecz
wesołemi patrzy oczyma, bo się raduje święte biedactwo”. Od kilku lat
w pierwszą styczniową niedzielę, od
godziny 15.00, baranowianie gromadzą się wokół żywej szopki przytulonej do gminnej choinki. W tym roku
Świętej Rodzinie towarzyszyły zwierzęta z Mieleszynka – kucyk, koza,
owieczki, królik i strzegący stadka
pies. Ach, gdyby umiały przemawiać
ludzkim głosem, pokolędowałyby z
nami... Baranowski poeta, Zygmunt

Jankowski, nie w ma w tej kwestii
żadnych wątpliwości. On wie nawet,
co zwierzaki zaśpiewałyby na wstępie: „Niech z baranowskiego Rynku
wieść niesie, że tu coś miłego dzieje
się na chwałę Boga!”.
Najmłodsi z wielkim zapałem
częstowali łakome zwierzaki marchewkami, a starsi rozglądali się
za... śniegiem. Ten był – jednak
w śladowych ilościach. Stare porzekadło przekonuje, że „jeżeli ze
świąt Bożego Narodzenia pamiętasz śnieg, kolędy i zapach siana,
to z pewnością miałeś piękne dzieciństwo”. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że wspólne kolędowanie

posiada cudowną moc jednoczenia.
Kilkudziesięciu kolędników nie ulękło się siarczystego mrozu. Bardzo
pomogła gorąca herbata i oscypki z
grilla „spod samiuśkich Tater”. Były
też kalendarze gminne na 2019 rok i
słodkości.
W te niedzielne popołudnie
wszyscy ponownie poddali się świątecznej magii. Kolędnikom bardzo
pomogła orkiestra „Brass Band Nutka” oraz Jacek Klyta ze swoimi uroczymi aniołkami. Od „Wśród nocnej
ciszy”, kolęda po kolędzie, w baranowskie niebo popłynął świąteczny
śpiew. I jak tu nie wierzyć w świąteczne cuda?

6 stycznia 2019 r. dzielni strażacy nie
mieli chwili wytchnienia. O 13.30
syrena wezwała ich do akcji, a przecież bez ich fachowej pomocy nie
sposób wyobrazić sobie bezpiecznego kolędowania. I tym razem wypełnili z godnością oba przyrzeczenia
zawarte w rocie strażackiego ślubowania: Bogu na chwałę – ludziom na
ratunek!
es

Kucyk przyniósł dzieciom
mnóstwo radości

Podpisanie umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie
Baranów

„PETER” zajmie się
wywozem odpadów

Podczas podpisywania umowy na odbiór
i transport odpadów komunalnych

W czwartek, 3 stycznia br., w
Urzędzie Gminy w Baranowie została podpisana umowa dotycząca
odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Baranów. Oprócz wywozu segregowanych
śmieci, wykonawca zobowiązuje się
również do wyposażenia około 2.000
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, objętej zbieraniem odpa-

dów, w jeden czarny pojemnik na
niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne o pojemności uzależnionej od ilości mieszkańców. Umowa
zawarta została z firmą PPHU „PETER” z Kępna i ma obowiązywać
do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowy
harmonogram wywozu odpadów z
terenu gminy Baranów dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.baranow.pl
UG Baranów
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2019, nr 2 (1178)

Spotkanie choinkowe dla najmłodszych w Domu Ludowym
w Chojęcinie-Parcelach

Ostatnia w 2018 roku sesja Rady Gminy Bralin

Wybrano składy komisji

28 grudnia 2018 r. odbyła się
ostatnia w minionym roku sesja Rady
Gminy Bralin. Podczas obrad podjęty został blok uchwał dotyczących
wyboru składu osobowego: Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bralin, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Bralin oraz komisji stałych
Rady Gminy Bralin.
Skład wszystkich komisji Rady
Gminy Bralin na najbliższą kadencję

Kamil Wanzek; Komisja Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego:
Stanisław Niechciał (przewodniczący), Marek Markiewicz, M. Kula, K.
Kłodnicki, A. Szlag, Michael Böhm
i Paweł Böhm; Komisja Budżetu i
Finansów: P. Narękiewicz (przewodniczący), K. Wanzek, K. Poprawa, Tadeusz Iwan, A. Czajka, K. Kłodnicki,
L. Głąb, P. Böhm, A. Szlag, M. Kula,

Wszystkie uchwały zostały
przyjęte przez Radę Gminy Bralin

przedstawia się w następujący sposób:
Komisja Rewizyjna – Roman Lemanik (przewodniczący), Anna Czajka,
Leszek Głąb, Paweł Narękiewicz
i Karol Poprawa; Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji – Monika Kula
(przewodnicząca), R. Lemanik, Kazimierz Kłodnicki, Adrian Szlag i

Mateusz Boryczka i M. Markiewicz;
Komisja Oświaty, Zdrowia, Sportu,
Kultury i Opieki Społecznej: M. Boryczka (przewodniczący), P. Narękiewicz, K. Poprawa, R. Lemanik, M.
Markiewicz i M. Böhm.
W trakcie sesji wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś poruszył m.in. temat do-

tyczący budowy w Bralinie pełnowymiarowej hali sportowej. Poinformował radnych, że do wybudowania hali
niezbędny jest wykup 6-metrowego
pasa ziemi i trwają negocjacje z osobą decyzyjną w tej sprawie. Włodarz
gminy zadeklarował, że żadne decyzje dotyczące inwestycji nie zostaną
podjęte bez udziału radnych gminy
Bralin.
Wójt w trakcie sesji odniósł się
także do interpelacji radnej A. Czajki
z 14 grudnia 2018 r. Kwestie poruszone przez radną z Nowej Wsi Książęcej
dotyczyły okresu działalności ówczesnego wójta, dlatego na polecenie
obecnego włodarza gminy Bralin
odpowiedzi na pismo radnej udzielił
wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Bralin.
W trakcie sesji wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Radę Gminy Bralin, a na zakończenie ostatniej
w 2018 r. sesji wójt w imieniu swoim
oraz przewodniczącego Rady Gminy
Bralin M. Markiewicza złożył radnym życzenia noworoczne, życząc
wszystkim szczęścia, pomyślności
oraz satysfakcji z pełnionej funkcji,
gratulując przy okazji wszystkim
tym, którzy zostali wybrani na przewodniczących komisji.
M. Gudra

Promocja publikacji pn. „Ocalić od zapomnienia. Inwentaryzacja Krajoznawcza Gminy Bralin”

Ocalili od zapomnienia...
„Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość” – te słowa Victora Marie Hugo
przyświecały obchodom jubileuszu
15-lecia Towarzystwa Rozwoju Gminy
Bralin, w ramach których 19 grudnia
2018 r. w Restauracji „Złoty Kłos”
w Bralinie miała miejsce promocja publikacji pn. „Ocalić od zapomnienia.
Inwentaryzacja Krajoznawcza Gminy
Bralin”, której autorem jest prezes Towarzystwa Marian Kucharzak.
W uroczystej promocji publikacji
udział wzięli: wójt gminy Bralin Piotr

za zaangażowanie członkom Towarzystwa w krzewieniu historii małej ojczyzny – gminy Bralin. Przekazał również
życzenia osobistych sukcesów, dalszej
satysfakcji z pracy redakcyjno-archiwalnej, wszelkiej pomyślności oraz
realizacji wszystkich planów i zamierzeń, a także słowa uznania za trud i
pracę, bez których nie powstałaby ta
książka.
Publikacja pn. „Ocalić od zapomnienia. Inwentaryzacja Krajoznawcza Gminy Bralin” składa się ze
wstępu oraz siedmiu zasadniczych rozdziałów. Pierwszy jest poświęcony ar-

M. Kucharzak opowiedział
o wydanej publikacji

Hołoś, skarbnik miasta i gminy Kępno
Jarosław Ciesielski, geodeta powiatowy Maciej Tobias, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej
Marian Lorenz, prezes Towarzystwa
Rozwoju Gminy Baranów Jan Sarnowski oraz regionaliści i członkowie
Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin.
Wójt P. Hołoś w swoim wystąpieniu złożył serdeczne gratulacje z okazji wydania publikacji. Podziękował
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cheologii mikroregionu, omówione są
tam wszystkie badania dokonywane w
ostatnich kilkudziesięciu latach przez
archeologów, jak również odnalezione przy tej okazji artefakty. Rozdział
drugi – najdłuższy – poświęcony jest
architekturze sakralnej. Opisane są w
nim wszystkie zachowane w gminie
kościoły rzymskokatolickie, a także innych wyznań. Rozdział trzeci omawia
zachowane obiekty architektury pod-

worskiej. Kolejne dwa rozdziały opisują budynki użyteczności publicznej
oraz pozostałe budownictwo w gminie
Bralin. Rozdział szósty stanowi opracowanie o charakterze etnograficznym
– poświęcony jest lokalnej kulturze o
charakterze niematerialnym. Znaczny
udział w opracowaniu tej części publikacji ma Maria Puchała z Mnichowic,
która wraz z mężem Tomaszem opisała i zgromadziła wiele materiałów w
tym temacie. Ostatni rozdział opisuje
szlaki turystyczne, pomniki – również
przyrody, obeliski i inne obiekty.
M. Kucharzak, autor publikacji,
przyznał, że podczas tworzenia tej publikacji przyświecała mu myśl japońskiego myśliciela Okyma Tommaso:
„Nie masz wpływu na wczoraj, nie
wiesz, co będzie jutro, liczy się tylko
teraz – ta chwila”. Z tym przesłaniem
tworzył kolejne rozdziały, czerpiąc
wiedzę z doświadczenia, zapisów i dokumentów znanych mu ze względu na
pełnione wcześniej funkcje urzędowe,
polityczne i społeczne. Ma również nadzieję, że po publikację chętnie sięgną
miłośnicy historii, regionaliści, a także
młodzież szkolna.
Publikacja opracowana przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin
współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” Programu Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w
ramach strategii rozwoju regionalnego
kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Stowarzyszenie „LGD
Wrota Wielkopolski”.
Oprac. KR
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Święty Mikołaj
przybył z podarkami
6 stycznia br. w Domu Ludowym
w Chojęcinie-Parcelach odbyło się
noworoczne spotkanie choinkowe
dla najmłodszych mieszańców trzech
sołectw: Chojęcina-Parcele, Chojęcina oraz Działoszy. Ogromną niespodzianką okazała się wizyta Świętego
Mikołaja, który, jak się okazało, nie
zdążył jeszcze wrócić na biegun północny i z okazji święta Trzech Króli
postanowił odwiedzić po raz kolejny
wszystkie grzeczne dzieci.
Jednak zanim gość pojawił się w
Chojęcinie-Parcelach, jego troje pomocników – Pani Choinka, Renifer
Rudolf oraz Wesoły Elf – przygotowały dzieci na wizytę. Wspólnie
wyklejono kolorowy, papierowy łańcuch, którym następnie udekorowano
choinki w sali Domu Ludowego oraz
pilnie uczono się wierszyka powitalnego dla Mikołaja.
Po chwili oczekiwania pojawił się
najważniejszy gość niedzielnego spotkania – Święty Mikołaj. Na twarzach
wszystkich dzieci biorących udział w
spotkaniu pojawiła się nieukrywana
radość. Święty Mikołaj wraz ze swo-

imi pomocnikami rozdał wszystkim
dzieciom prezenty, znalazł chwilę na
rozmowę z maluchami oraz chętnie
pozował do zdjęć. Po wizycie Mikołaja nadszedł czas na szereg zabaw i
atrakcji dla najmłodszych.
Wśród gości zaproszonych na
niedzielną uroczystość znalazł się
wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, który zabierając głos, życzył wszystkim
dzieciom wspaniałej zabawy oraz
udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych ferii zimowych. Na szczególną uwagę zasługuje również zaangażowanie w organizację spotkania
sołtysów: Małgorzaty Wrzalskiej,
Agnieszki Hełmińskiej, Stanisława
Niechciała oraz Jerzego Wiśnego,
a także mieszkańców. Wspaniale
zorganizowana zabawa oraz pięknie
wystrojona sala Domu Ludowego
w Chojęcinie-Parcelach to zasługa:
Emilii Blabuś, Eweliny Krawczyk
oraz Beaty Standziak. Z kolei dzięki
hojności Gminy Bralin i zaangażowaniu wójta oraz sponsorów dzieci
otrzymały wspaniałe paczki wypełnione słodkościami.
M. Gudra

Spotkanie wójta gminy Bralin i kierownika Referatu Gospodarczego i Inwestycji Gminy Bralin z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu,
kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu w Kępnie

Rozmawiali
o gazyfikacji Bralina

M. Maślanka, P. Hołoś i A. Wójcik
podczas podpisania umowy

W Urzędzie Gminy Bralin odbyło się spotkanie wójta Piotra Hołosia
z przedstawicielem Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w
Poznaniu, kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu w Kępnie, Mariuszem
Maślanką. W spotkaniu udział wziął
również kierownik Referatu Gospodarczego i Inwestycji Gminy Bralin
Artur Wójcik. Rozmowy dotyczyły
budowy sieci gazowej w Bralinie. W
trakcie spotkania zapoznano się z do-

kumentacją oraz planowanym przebiegiem sieci gazowniczej. W trakcie
rozmów zapadły deklaracje efektywnej współpracy Gminy Bralin z
inwestorem. Prace przygotowawcze
są na bardzo zaawansowanym etapie,
rozpoczęcie inwestycji przewiduje
się na bieżący rok. Inwestycja umożliwi ogrzewanie gazem zarówno budynków już istniejących, jak i nowo
projektowanych, np. hali sportowej w
Bralinie.		
M. Gudra

Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2019, nr 2 (855)

Rada Gminy Perzów uchwaliła budżet na 2019 rok

Radni uchwalili budżet

Uchwała budżetowa podjęta została podczas III sesji Rady Gminy
Perzów 18 grudnia 2018 r.
Pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2019 rok wydała Regionalna
Izba Obrachunkowa w Poznaniu, a
także wszystkie komisje stałe Rady
Gminy Perzów. Dochody budżetu
wyniosą 21.247.384,00 zł, a wydatki
- 20.177.273,32 zł. Wydatki bieżące
wynoszą 17.347.773,32 zł, a majątkowe – 2.829.500,00 zł.
- Bardzo się cieszę, że radni
uchwalili dzisiaj budżet, że będziemy mogli pracować i pewne inwestycje, które już mamy zaplanowane
realizować od początku 2019 roku
– zaznaczyła po zakończeniu sesji
wójt Danuta Froń. - Myślę, że jest to
budżet inwestycyjny, bo mamy tam
inwestycje, które są dla nas bardzo
ważne. Chciałoby się zawsze wię-

cej, ale myślę, że z czasem będziemy
mieć jeszcze większe środki i uda
nam się jeszcze więcej zrobić. Ważne są te inwestycje związane z wodą,
z ociepleniem szkoły w Perzowie, z

budową w przyszłości przedszkola
w Trębaczowie, no i z kanalizacją.
To są takie ważne inwestycje, które
będziemy planować – powiedziała
wójt, podkreślając, że jest to budżet

Podczas sesji budżetowej uchwalono też m.in. zasady
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

proinwestycyjny, a największy procent wydatków tradycyjnie przeznaczony zostanie na oświatę.
Radni uchwalili również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na
lata 2019-2039.
Podczas sesji zagłosowano za
przyjęciem Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Podjęta została uchwała w sprawie utworzenia
Dziennego Domu Seniora w Domasłowie, a także uchwała określająca szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za przebywanie w nim.
Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, którego prowadzenie należy do zadań własnych
Gminy, która pozyskała na jego
utworzenie i wyposażenie środki finansowe w formie dotacji. Placówka
przeznaczona jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat.
Kolejna z podjętych uchwał dotyczyła wykonywania obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym przyznała mieszkańcom gminy

obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Zgodnie z ustawą grupa mieszańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do danej rady
gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
W gminie do 5 tys. mieszkańców,
taką jet również gmina Perzów, grupa
ta będzie musiała liczyć co najmniej
100 osób. Projekt uchwały zgłoszony
w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej będzie musiał stać
się przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale
nie później niż po upływie 3 miesięcy
od dnia złożenia projektu. Komitet
inicjatywy uchwałodawczej będzie
miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu
podczas prac Rady.
W podjętej przez Radę Gminy
Perzów uchwale określone zostały
szczegółowe zasady wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji tych inicjatyw oraz
formalnych wymogów, jakimi będą
musiały odpowiadać składane projekty.
bem

Wieczór poetycki i promocja tomiku wierszy w ramach
projektu „Niepodległa wierszem pisana”

Poetycko o Niepodległej
Komisja konkursowa postanowiła przyznać
nagrody 23 autorom wierszy

Gmina Perzów otrzymała na realizację projektu pn. „Niepodległa wierszem pisana” dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wysokości 8.000,00 zł.
W ramach realizacji działań projektowych ogłoszony został konkurs,
którego głównym celem było upamiętnienie w poetyckiej formie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na konkurs napłynęły 63 prace,
a komisja konkursowa postanowiła
przyznać nagrody 23 autorom wierszy.
10 grudnia 2018 r. w wypełnionej po brzegi sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Perzowie zorganizowany
został wieczór poetycki, podczas którego laureaci konkursu mieli okazję
zaprezentować swoje literackie próby
szerokiej publiczności. Nagrody laureatom konkursu wręczyli: wójt gminy
Perzów Danuta Froń oraz przewodniczący Rady Gminy Przemysław Łytka. Podczas tej imprezy odbyła się również promocja tomiku poetyckiego z
wszystkimi konkursowymi wierszami.
Jak informują realizatorzy projektu: Publikacja stanowi zbiór wszystkich
prac konkursowych poruszających
kwestie wolności, braterstwa i patriotyzmu.
Organizatorem wydarzenia było
Biuro Programu „Niepodległa”, a sfinansowano je ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2020.
Oprac. bem

Laureaci konkursu poetyckiego
„Niepodległa wierszem pisana”
I kategoria – dzieci
i młodzież szkolna 9-15 lat
I miejsce
Julia Raczyńska „Rozmowa z ojcem”
II miejsce
Adrianna Skiba „Biało-czerwona”
Michalina Żuraw „LIST DO WOLNOŚCI”
Jakub Pietrzak „POLSKA”
Franciszek Sobczyk „Polska wolna”
Aleksandra Janasek „Wolna i niepodległa
– nasza ojczyzna”   
III miejsce
Julia Zgarda „Niepodległość”
Konrad Pietrus „NIEPODLEGŁOŚĆ”
Michalina Sokalska „Święto Niepodległości”
Mikołaj Kubicki „NIEPODLEGŁA”
Martyna Urbańska „Polska”
Aleksandra Snopek „Polsko”
Anna Kula „W drodze do wolności”
Karolina Kopacka „Moja Niepodległa”
Natalia Sibińska „MOJA OJCZYZNA”
Patrycja Krawczyk „POLSKA”
Zofia Znaj „POLSKO MA”
Weronika Szymczak „NASZA WOLNOŚĆ”
Łucja Grzegorek „Ojczyzna”
II kategoria – młodzież
w wieku od 16 do 20 lat
I miejsce
Hanna Ostrowska „To właśnie Polska”
Weronika Pietrus „Bohaterska nadzieja”
III kategoria – dorośli powyżej 21 lat
I miejsce
Henryk Kula „To samo”
II miejsce
Barbara Grzegorek „Lekcja z przeszłości”
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Region

gmina
wieści znad pomianki
styczeń 2019, nr 2 (904)
Obchody setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego w gminie Łęka Opatowska

Uczcili zwycięski zryw Wielkopolan

Delegacje złożyły pod pomnikiem
kwiaty i zapaliły znicze

Inicjatorem uczczenia bohaterskich mieszkańców gminy Łęka
Opatowska, aktywnych uczestników
wydarzeń sprzed 100 lat byli Marek
Kowalski, prezes Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego
oraz wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis.
Powstanie wielkopolskie w dziejach naszego narodu było wydarzeniem szczególnym. Dzięki zakończonej zwycięstwem heroicznej walce
powstańców Wielkopolanie zyskali
wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły do
Macierzy. 27 grudnia 1918 r., tuż po
przyjeździe Ignacego Paderewskiego do Poznania zaczął się ten jedyny
zwycięski zryw powstańczy.

W szeregach armii powstańczej
nie zabrakło mieszkańców gminy
Łęka Opatowska. To im między inny-

mi postawiono w 1925 roku pomnik
na cmentarzu opatowskim. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był prezes
Towarzystwa Powstańców i Wojaków
- Piotr Pregiel.
To właśnie przy tym pomniku dokładnie w 100 lat od wybuchu powstania zebrała się liczna grupa mieszkańców gminy. Obecni byli: wójt gminy
Łęka Opatowska A. Kopis, pracownicy Urzędu Gminy, radni Rady Gminy, harcerze, delegacje jednostek OSP,
dyrektorzy szkół wraz z delegacjami
uczniów, członkowie Opatowskiego
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego oraz mieszkańcy.
W intencji poległych odmówiono modlitwę, którą poprowadził ks.
proboszcz Józef Wachowiak. Śpie-

W uroczystościach rocznicowych
wzięli udział mieszkańcy gminy

Grudniowe obrady Rady Gminy
8 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej.
W trakcie obrad radni ustanowili także wieloletni program osłonowy w gminie „Posiłek w szkole i w
domu”. Program, obejmujący swoim
zasięgiem mieszkańców gminy Łęka
Opatowska, jest finansowany ze środ-

Radni dokonali m.in. zmiany statutów
sołectw gminy Łęka Opatowska

dencję sołtysów i rad sołeckich. Będzie ona trwała 5 lat, a nie jak do tej
pory 4 lata.
Radni w trakcie sesji podjęli
uchwałę w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 do 150% kryterium
dochodowego, o którym mowa w art.

14

wano pieśni patriotyczne, delegacje
złożyły pod pomnikiem kwiaty, zapalono znicze. W trakcie odśpiewania „Roty” odpalono biało-czerwo-

ne race. Hołd powstańcom złożono
również na cmentarzu parafialnym w
Siemianicach.
Oprac. bem

Wójt gminy Łęka Opatowska przekazał szkołom podstawowym
z terenu gminy laserowe czujniki stężenia pyłów PM (smogu)

Laserowy czujnik w każdej szkole

III sesja Rady Gminy Łęka Opatowska

W trakcie obrad, 19 grudnia ub.r.,
podjęto uchwałę w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2018 r. Dokonano
również zmiany statutów sołectw
gminy Łęka Opatowska. W związku
z wydłużeniem kadencji Rady Gminy oraz wójta do 5 lat, dla ułatwienia
współpracy, wydłużono również ka-

Harcerze pełnili wartę przy pomniku
upamiętniającym poległych

ków własnych Gminy oraz budżetu
państwa otrzymanych w ramach dofinansowania wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i
w domu’’ na lata 2019-2023. Jego koordynatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i
młodzieży z rodzin o niskich docho-

dach lub znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej oraz osób dorosłych pozostających w trudnej sytuacji samotnych, w podeszłym wieku,
chorych lub niepełnosprawnych. Jest
on elementem polityki społecznej
Gminy w zakresie: poprawy poziomu
życia rodzin i osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, dbałości
o właściwy poziom zaspokajania potrzeby odpowiedniego żywienia dzieci i młodzieży, a tym samym poprawy
ich stanu zdrowia oraz kształtowania
właściwych nawyków żywieniowych
Program przewiduje zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania
dzieciom do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej, uczniom do
czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
osobom i rodzinom znajdującym się
w sytuacjach wymienionych w art.
7 ustawy o pomocy społecznej, w
szczególności: osobom samotnym,
chorym, w wieku podeszłym lub
niepełnosprawnym. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana
nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza
150% kryterium dochodowego.
W trakcie grudniowej sesji ustalono też szczegółowe zasady odpłatności za pobyt mieszkańców gminy
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych. 		
bem
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Po podłączeniu i konfiguracji
czujniki automatycznie rozpoczną
pracę i dołączą do globalnej sieci
czujników Looko2. Urządzenia wykorzystują laserowy pomiar stężenia
pyłów PM1, PM2,5 i PM10, czyli jednych z najbardziej niebezpiecznych
dla zdrowia. Wyniki pomiarów prowadzonych przez urządzenia będzie

można odczytać na stronie www.
looko2.com po wybraniu swojego
czujnika, a także poprzez aplikacje
mobilne dla iPhone lub/i Android.
Dodatkowo na stronie internetowej, będzie można przeglądać i analizować wykresy wyników pochodzących z tych czujników.
Oprac. bem

Grudzień w Szkole Podstawowej w Opatowie upłynął pod
znakiem pisania listów w ramach akcji Marzycielska Poczta

Marzycielska Poczta w Opatowie
Kolejny już rok w Szkole Podstawowej w Opatowie nie mógł zakończyć się w bez Marzycielskiej Poczty.
Jest to akcja polegająca na wysyłaniu
tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci. Każdego miesiąca do
dzieci z Marzycielskiej Poczty docierają tysiące listów i kartek zarówno z
Polski, jak i świata. Wiele z nich spędza święta w szpitalach. Kartki mają
za zadanie umilić im czas oraz dodać
otuchy w ciężkiej walce z chorobą.
W ubiegłym roku dzieci z Opatowa pisały listy do Filipa i Martynki.
Dodatkowo wykonano piękne anioły.
Wszystkie listy i prace powstawały w opatowskiej podstawówce pod-

czas godzin wychowawczych. Przez
cały grudzień w szkole stały dwa kartoniki, do których dzieci wrzucały to,
co przygotowały. Dodatkowo została
zorganizowana zbiórka słodyczy i
przyborów szkolnych, które wysłano
do zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w
Brynicy oraz zawieziono do niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Łęka
Opatowska. Jednemu z nich podczas
spotkania wigilijnego została wręczona „świąteczna paczka”.
Symbolem i elementem łączącym
wszystkie upominki są przepiękne,
wykonane przez dzieci anioły, które
zostały dołączone do paczek i listów.
Oprac. bem
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Promocja wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS publikacji „Laski znane i odkrywane. Przeszłość miejscowości i jej najbliższej okolicy” autorstwa Floriana Piaseckiego

O dziejach krainy w dorzeczu Pomianki
Zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS spotkanie, promujące publikację autorstwa Floriana Piaseckiego, odbyło
sie 15 grudnia 2018 r. w sali Domu
Ludowego w Laskach.
Uroczystość uświetnili swą obecnością: poseł na Sejm RP i jednocze-

Kolejnym punktem programu
była prezentacja publikacji przez jej
autora. - Proszę Państwa, abyście
nie kierowali się wyłącznie tytułem
książki, który sugeruje jakoby treści
zawarte w publikacji przedstawiały
wyłącznie historię miejscowości
Laski. (...) Książka omawia dzieje

Spotkanie przyciągnęło liczne
grono zainteresowanych osób

śnie prezes Towarzystwa Społecznego „TILIA” Bożena Henczyca, wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
radni Rady Powiatu Kępińskiego
z terenu gminy Trzcinica - Renata
Ciemny i Tomasz Gatner, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk, kierownik Posterunku Policji w Laskach Sebastian
Skrobek, a także nauczyciele Zespołu Szkół w Laskach. Ponadto przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych
organizacji społecznych z terenu powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego
oraz wielu mieszkańców Lasek.
Wszystkich zebranych powitał
prezes TPL LUKUS Paweł Trzęsicki,
nakreślając cel spotkania, a następnie
zaprasając gości do wysłuchania recitalu Marka Kowalskiego. W jego
trakcie zaprezentowano piosenki
skomponowane m.in. do tekstów
stworzonych przez lokalnych poetów.

W VII Festiwalu Kolęd,
Pastorałek i Piosenek
Świątecznych udział wzięli:
Kategoria przedszkole
Filip Stasiak, Karolina Usiak, Hanna Woźnica
(ZS Trzcinica)
Wiktoria Skiba, Oliwia Trzęsicka, Oliwia
Wiśniewska, Oliwia Maryniak-Stodolska,
Wiktoria Nawrocka, Nadia Sołtysiak,
Marta Skiba, Wojciech Nawrot, Filip Lubojański,
Olga Nawrot (ZS Laski)
Michalina Nolbert, Kornelia Uszycka
(ZS Trzcinica)
Kategoria klasy I-III
Iga Mikołajczyk, Kamila Kłodnicka, Maja
Sołtysiak, Zofia Zimoch, Jakub Hofman
(ZS Laski)
Amelia Kaczmarek, Maja Kozikowska, Kamil
Adamek, Wojtek Durlej, Marcel Krzyżański
(ZS Trzcinica)
Joanna Żłobińska (ZS Laski)
Agnieszka Graczyk, Blanka Krzyształowicz,
Zuzia Sikora, Maja Glik (ZS Trzcinica)
Kategoria IV-VI
Patryk Bakalarz (ZS Laski)
Michalina Jokiel, Paweł Pulit, Jesika Gatner,
Julia Janus (ZS Trzcinica)
Aleksandra Fiołka, Maja Sanderska (ZS Laski)
Zuzanna Durlej (ZS Trzcinica)
Kategoria klasy VII, VIII i III gimnazjum
Wiktoria Bielińska (ZS Laski)
Kinga Krzyształowicz i Andżelika Sobik
(ZS Trzcinica)
Julia Jokiel i Natalia Pawlik (ZS Trzcinica)

krainy w dorzeczu Pomianki – mówił
F. Piasecki. - Oczywiście, traktuje je
obowiązkowo z perspektywy dawnych wielkich parafii rzymskokatolickich: Opatowa i Trzcinicy, należących do śląskiej Kurii Biskupiej

we Wrocławiu. Pokazuje prastary
szlak komunikacyjny z Wielunia do
Namysłowa i Brzegu oraz przynależność do Ziemi Wieluńskiej, powiatu
wieluńskiego, ostrzeszowskiego i
kępińskiego. Przypomina przynależność do Księstwa Opolskiego –
opowiadał. - Na ile istotne i nadal
aktualne pozostają nasze wspólne
więzi, dowiecie się Państwo z promowanego opracowania. (...) Nie
twierdzę, jakoby ta książka wyczerpała całą wiedzę o naszej krainie.
Tak oczywiście nie jest. Myślę, że
publikacja ta zwiększy aktywność
następnych regionalistów, którzy
będą bardziej dociekać i korzystając
z nowoczesnych narzędzi, precyzyjniej pokazywać naszą ciekawą, dziejową przeszłość.
Ponadto autor wyraził słowa
wdzięczności wobec wszystkich
osób, które przyczyniły się do powstania tej publikacji i wspierały go
w tym przedsięwzięciu.
Na zakończenie wszyscy zebrani
otrzymali książkę, a autor cierpliwie
wpisywał dedykacje do kolejnych

Uczestnicy promocji gratulowali pięknego
wydawnictwa, wyrażając nadzieję na następne

6 stycznia 2019 r. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Trzcinicy odbył się VII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

Wspólne kolędowanie w świątyni
Wszystkich zgromadzonych w
trzcinickiej świątyni powitali i zaprosili do wspólnego kolędowania wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
wraz z księdzem proboszczem Wiesławem Cieplikiem.
Wspólne kolędowanie rozpoczął
chór z Trzcinicy pod kierunkiem Renaty Adamskiej, a zakończył chór
„Violino” z Lasek pod przewodnic-

twem Danuty Wieczorek. Uroczystość uświetniły występy dzieci i
młodzieży z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Zespołu Szkół w Laskach.
Każdy uczestnik festiwalu otrzymał upominek w postaci aniołka oraz
pamiątkowy dyplom. Na zakończenie
wspólnie odśpiewano kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Oprac. bem

Uczestnicy festiwalu otrzymali
pamiątkowe aniołki oraz dyplomy

egzemplarzy. Uczestnicy spotkania
gratulowali pięknego wydawnictwa,
wyrażając nadzieję na następne.
Publikacja stanowi kolejne
już wydawnictwo tej organizacji,
a jej realizacja była możliwa dzięki umowie zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski
a Towarzystwem Przyjaciół Lasek
LUKUS o powierzenie grantu w
ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020. Celem zadania
pn. „Wydanie publikacji Laski znane
i odkrywane” jest zachowanie lokalnego dziedzictwa obszaru LGD poprzez upowszechnianie regionalnej
wiedzy historycznej i kulturowej, a
także promocję regionalizmu i tradycji lokalnej. Operacja ta zrealizowana
została w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie
LGD Wrota Wielkopolski i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.
Oprac. bem

Ocalmy od zapomnienia!
Do redakcji „Tygodnika Kępińskiego” dotarł list opisujący losy komendanta Korpusu Ochrony Pogranicza w Słupi pod Bralinem Jakuba Rabiegi. Autorem listu jest jego syn Kazimierz Rabiega z Kluczborka, który dla
upamiętnienia rocznicy śmierci ojca wystosował do parafii w Trzcinicy
prośbę o odprawienie mszy św. w rocznicę jego pogrzebu. Nabożeństwo
odbędzie się 19 stycznia br. o godz. 9:00. Poniżej zamieszczamy list skierowany do proboszcza parafii w Trzcinicy

listy, listy, listy…

Szanowny Księże Proboszczu,
Ocalmy od zapomnienia!

Dnia 20 stycznia mija 79 lat od męczeńskiej śmierci mojego ojca Jakuba Rabiegi, urodzonego w Pomianach w lipcu 1898 roku, weterana I wojny
światowej, weterana wojny 1920 roku.
W 1917 roku ojciec został powołany do niemieckiego wojska i wysłany na granicę francuską. Dowiedziawszy się, że we Francji generał Haller
tworzy Armię Polską z Polaków i innych ochotników, zdezerterował i zaciągnął się jako szeregowy. W walkach i szlaku bojowym tej formacji służył aż do jej rozwiązania. Po rozwiązaniu jednostki został skierowany do
tworzącego się Korpusu Ochrony Pogranicza na ziemiach zachodnich. Brał
udział w wojnie polsko-ruskiej (z opowieści wiem, że miał 4 odznaczenia
państwowe za udział w tej wojnie oraz uzyskał stopień starszego sierżanta).
Po zakończeniu działań wojennych został przesunięty na granicę z Prusami
Wschodnimi jako zwiadowca, gdyż znał biegle język niemiecki.
Powyższy przekaz znam z opowiadania serdecznego kolegi ojca z Pomian pana Franciszka Łyko oraz z opowiadań mojej matki, gdyż ja się
urodziłem w 1934 roku.
1 września 1939 roku ojciec był na służbie w Słupi pod Bralinem. Od
1930 roku był dowódcą straży KOP przy drodze do Sycowa. Posterunek
liczył kilka osób obsady. Napaść Niemców o 4-tej nad ranem zastała go w
służbie, na która pojechał rowerem. Został przez Niemców internowany.
W przeddzień wybuchu wojny ja i dwójka mojego rodzeństwa zostaliśmy zabrani przez brata matki Stanisława Mierzchałę do domu, skąd pochodziła nasza mama. O internowaniu dowiedzieliśmy się od brata ojca
Leona Rabiega, zamieszkałego w Zbyczynie koło Trębaczowa. Dotarła do
nas informacja, że jest przetrzymywany przez Gestapo w Sycowie. Byliśmy bezsilni, czekaliśmy na jego powrót. Ojciec wiedział, że trójka jego
dzieci i żona Anna Przebywają w Pomianach.
Wielkim paraliżem stały się odwiedziny kominiarza w Pomianach
w dniu 23.01.1940 r. Był to człowiek z Goli za Bralinem, został posłany
przez księdza z Turkowych (znajomego ojca). Przekazał on następującą
opowieść: gospodarze z Goli, będąc w lesie na wycince drewna, zobaczyli z oddali samochód ciężarowy, z którego niemiecki żołnierz wyrzuca i
uszkadza rower. Samochód szybko zawrócił i udał się z powrotem w kierunku Słupi (droga na Syców). Zainteresowało to ich. W miejscu, gdzie
stała ciężarówka znaleźli przejechane prze biodro i prawą nogę ciało. Po
ubiorze zorientowali się, że jest to strażnik naszej polskiej granicy. Dawał
jeszcze oznaki życia. Postanowili go ratować, wywożąc go wozem konnym do szpitala w Kępnie. Niestety rany okazały się zbyt wielkie i ojciec
tego samego dnia zmarł. O wszystkim poinformowano kominiarza, gdyż
w swoim przebraniu poruszając się, nie wzbudzał podejrzeń Niemców. Ze
względu na kontrole na drogach innym było się trudno poruszać.
Pogrzeb odbył się 25 stycznia przy dwudziestostopniowym mrozie bez
mszy świętej oraz możliwości wyprowadzenia ciała z kościoła. Będący
wówczas w Trzcinicy ksiądz proboszcz w przebraniu cywilnym poświęcił
tylko trumnę ze zwłokami, gdyż obawiał się szykan ze strony Niemców.
Policja niemiecka obserwowała nasz pogrzeb.
Przez cały okres wojny oraz czas socjalizmu w Polsce do 1990 roku nie
wspominaliśmy o ojcu Jakubie Rabiega, ponieważ był niemieckim dezerterem i weteranem, bohaterem wojny polsko-bolszewsickiej. Był wrogiem
socjalizmu. W 1947 roku funkcjonariusze UB (późniejsza SB), pytając
matkę (prowadzili wywiad) na podwórzu domu w Pomianach oddali dwa
starzały – jeden nad głowa matki, a drugi w kierunku szczekającego psa,
którego zabili.
Mama, ja i moje rodzeństwo wszystko to bardzo mocno przeżyliśmy.
Ślady na umyśle pozostają do dzisiaj.
Za tym proszę o odprawienie mszy świętej w niedzielę rocznicową
i wykorzystanie tego, co napisałem.
Kazimierz Rabiega
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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 mieszkanie z garażem
- Mianowice. Tel. 513 238 701. (TK 3/01/19)
Sprzedam działki na strzelnicy.
Tel. 518 010 013.
(TK 388/12/18)
Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 382/12/18)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Sprzedam 10- i 20-arowe działki budowlane w centrum Rakowa. Tel. 781 160 207.
(TK 377/12/18)

Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Kupię działki budowlane na Os. Przemysława. Tel. 695 130 457.
(TK 1/01/19)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Do wynajęcia kawalerka na Os. Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 4/01/19)

Do wynajęcia mieszkanie 39 m2 - Kępno.
Tel. 693 717 751, 605 260 116.
(TK 387/12/18)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246

Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCi
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690 584 888, 62 / 78 187 98) ogłasza, że: dnia 28.01.2019 r. o godz. 13:00 w
budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do: Jacek Woźniak
położonej: 63-630 Rychtal, Drożki,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1E/00014488/7].
1) Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana - działka o numerze: 325/1 o pow. 0,31 ha, zlokalizowana w centralnej części
obrębu Drożki. Działka posiada bezpośredni, dwustronny dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Teren działki płaski, ziemny, użytkowany rolniczo.
Stopień kultury rolnej zły.
Na działce pojedyncze zadrzewienia brzozy, w większości samosiejki. W południowej części działki zabudowa siedliskowa i gospodarcza. Fragment działki z zabudowaniami ogrodzony. We wschodniej części działki murowany przystanek PKS. Do działki doprowadzone przyłącze wodne,
energetyczne; prawdopodobnie znajduje się szambo. Część siedliskowa działki zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi.
Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej systemem gospodarczym. Budynek wolnostojący parterowy z nieużytkowym poddaszem. Ściany nadziemia murowane, dach dwuspadowy kryty dachówką betonową, stolarka okienna drewniana starego typu. Powierzchnia użytkowa ok. 70 metrów kwadratowych. Sten techniczny zabudowań niski.
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, murowany, wybudowany w technologicznym ciągu budowy z budynkiem stodoły. Dach skośny kryty dachówką betonową. Stolarka drewniana. Powierzchnia użytkowa łączna ok. 180 metrów kwadratowych. Stan techniczny niski.
Dla działki numer 325/1 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta
o numerze KW: KZ1E/00014488/7.
Suma oszacowania wynosi 186 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 200,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 630,00 zł. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791.
2) Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa - działka o numerze: 224/1 o powierzchni 0,29 ha, oznaczenie RIVb, zlokalizowana w zachodniej części obrębu Drożki w otoczeniu terenów rolnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dwustronny
dostęp do drogi publicznej gruntowej. Teren działki płaski, ziemny. Działa nie jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej zły.
Dla działki numer 224/1 prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta
o numerze KW: KZ1E/00014488/7.
Suma oszacowania wynosi 74 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00 zł. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791.
Nabywcą nieruchomości rolnej (działki o numerze: 325/1) może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z
małżonków.
Zgodnie z art. 2a ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego:
2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy
nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:
1) przez:
a) osobę bliską zbywcy,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
e) parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;
Zgodnie zaś z art. 4 ww ustawy:
1. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku (...) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (...) Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o
nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
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.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z
mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie
zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Asesor Komorniczy
Łukasz Kozioł
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Do wynajęcia lokal handlowy, centrum
Kępna. Tel. 601 563 074. (TK 7/01/19)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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)

Do wynajęcia kawalerka - Kępno, Wiosny
Ludów. Tel. 725 794 585.
(TK 10/01/19)
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Komornik Sądowy
Łukasz Sójka

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
US£UGI
Przewozy busem opel vivaro do 8 osób.
Tel. 505 143 400.
(TK 12/01/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Wykończenia wnętrz, sufity podwieszane,
gładzie, malowanie, płytki, panele.
Tel. 724 134 536.
(TK 385/12/18)
Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, grafika komputerowa.
Tel. 889 786 700.
(TK 381/12/18)
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)
motoryzacja
GS „SCh” w Bralinie sprzeda samochód marki FORD TRANSIT, 2012 r.
Tel. 604 824 980.
(TK 9/01/19)
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.
Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 503 520 607.
(TK 318/10/18)
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.
praca
Przyjmę do pracy w biurze kredytowym Kępno. Tel. 510 805 686.
(TK 5/01/19)
Zakład tapicerski w Baranowie zatrudni
stolarzy, tapicerów i krawcowe.
Tel. 602 337 423.
(TK 6/01/19)
rolnicze
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
Sprzedam korzonki wysłodki granulowane.
Tel. 605 743 178.
(TK 383/12/18)
Sprzedam byczki mięsne i jałówki czarno-białe mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 303/09/18)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.
Telefon: 518 973 923.

Ogłoszenia

reklamy
FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Korepetycje

ZATRUDNI

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377

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.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

150 m2
kępno, ul. warszawska 43
kontakt: 600 959 111.

do wynajęcia

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony

lokal handlowo-usługowy

 bi¿uteria œlubna

o powierzchni 21 m2

 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

kontakt: 600 959 111.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

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

(62) 78 292 84

Sprzedam
działki na strzelnicy.
Tel. 518 010 013.
MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
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Recenzje

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Marek Oramus - „Na niebie i ziemi. Największe tajemnice
wszechświata objaśniają czołowi polscy naukowcy”
Jaki kształt ma Wszechświat? Co znajduje się w środku czarnej dziury? Czy wybuchy na Słońcu mogą unicestwić życie na Ziemi? Nigdy nie narzekaliśmy na brak wybitnych astronomów i astrofizyków, ale na przełomie
wieków nadeszło pokolenie, jakiego Polska jeszcze nie znała. Książka „Na niebie i ziemi” udziela tym badaczom
głosu. Paczyński, Abramowicz, Artymowicz, Udalski, Demiański, Wolszczan i inni objaśniają tajemnice Wszechświata. Czyją własnością byłby mój klon? Dlaczego matematyka tak dobrze nadaje się do opisu natury? Czy oporne
na antybiotyki bakterie cofną ludzkość do XIX wieku? Piotr Girdwoyń – prawnik, Waleria Hryniewicz – biolog,
Włodzimierz Godlewski – archeolog, Janusz Dietrych – filozof techniki i inni objaśniają tajemnice tego co na
Ziemi. 27 wywiadów Marka Oramusa z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. Na niebie dzieje się najwięcej, ale
i na Ziemi niemało. Bohaterowie tej książki pracują na najbardziej wysuniętych frontach współczesnej nauki. Od
tego, jak wiele się dowiedzą i zrozumieją, może zależeć los cywilizacji.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Maria Wilczek-Krupa - „Górecki. Geniusz i upór”
Sam siebie określał trzema słowami: choleryk, choleryk, choleryk! Mówił, że w życiu ogląda się wstecz jedynie w garażu, a żałuje tylko jednego: „że nie temperował jęzora”. Miał być kolejarzem albo górnikiem, ewentualnie księdzem. Został kompozytorem. Przebył jedną z najtrudniejszych dróg do sławy w artystycznym świecie.
Wczesna strata matki, wojna, chłodny i wymagający dom, dzieciństwo naznaczone chorobami. Parł do celu z
determinacją i uporem na przekór wszystkim. „III Symfonią pieśni żałosnych” op. 36 podbił cały świat. Wielki
utwór, nazywany dowodem na istnienie Boga, trafił na szczyt amerykańskich list przebojów, wyprzedzając Stinga
i Nirvanę. Światowej sławy reżyserzy nie zdołali namówić go do pisania muzyki filmowej. Odmówił nawet skomponowania ścieżki dźwiękowej do „Pasji”. Biografia Henryka Mikołaja Góreckiego jest opowieścią o życiu pod
prąd. O uporze, walce o niezależność i niepoddawaniu się presji. Autorka rysuje złożony portret człowieka, którego
dominującą cechą była szczerość. Taka jest też jej opowieść – prawdziwa i odarta z blichtru, odsłaniająca dobro i
jednocześnie nie ukrywająca zła.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

PRYWATNY GABINET

Witold Czuksanow - „Wpływ księżyca 2019”

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Przewodnim tematem poradnika jest piękny ogród „BIO”. To modne, zdrowe i na czasie, ale czy kompletne
wyeliminowanie tzw. „chemii” w ogóle jest możliwe? Wydaje się, że niedługo zostaniemy do tego przymuszeni.
Oto bowiem coraz częściej wycofuje się różne preparaty ochrony, do tej pory dostępne w opakowaniach dla amatorów. To prawda, że w skali niewielkiego ogródka nierzadko z nimi przesadzamy, a nadmierne stosowanie przynosi
więcej szkody niż pożytku. Okazuje się jednak, że w wielu wypadkach to co syntetyczne, da się wyeliminować.
Zastąpić domowymi metodami. Jest jeszcze inna strona BIO podejścia: tak naprawdę wszystko, co w ogrodzie
stosujemy, jest w jakimś stopniu „chemią”. Nawet gnojówka z pokrzyw jest niby naturalnym produktem, ale zarazem przecież powstaje jako efekt chemicznych przemian zachodzących w parzących roślinach zalanych wodą.
Załóżmy jednak, że jest to ta „naturalna chemia”, a ona pojawi się w niejednym miejscu tej książki. Sam temat
naturalnego ogrodnictwa jest jednak znacznie bogatszy. Wymaga od ogrodników rozpoznania gleby i warunków
klimatu panującego w ich królestwach. Dbania o żyzność, studiowania wymagań wszystkich jego mieszkańców,
obserwacji. Żeby bawić się w BIO ogrodnictwo jednak trzeba mieć elementarną wiedzę na temat tego, co nasze
kwiaty, zioła, warzywa i rośliny owocowe otacza, co im zagraża, ale przede wszystkim wspiera. Zwalczanie i
podejmowanie różnych innych destrukcyjnych działań powinno być ostatecznością. A starać się warto, bo jednak
naturalne ogrody dzielą się z nami największymi porcjami wyrazistych kolorów, bujnych kształtów, głębokich
smaków i upojnych aromatów!

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.
usługi elektryczne i elektromechaniczne

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 2
SPONSORZY NAGRÓD:

Telefon: 514 288 733

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 .:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 9 stycznia 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”, „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Maria Wilczek-Krupa - „Górecki. Geniusz i upór”,
2. Marek Oramus - „Na niebie i ziemi...”,
3. Witold Czuksanow - „Wpływ księżyca 2019”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 1 nagrody otrzymuj¹:

Beata Tomalik (Laski), Laura Przygoda (Trębaczów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Z Marsem będziesz miał mnóstwo pomysłów,
ale nie wszystkie spodobają się bliskim. Warto
powalczyć! Wenus mówi, że będziesz miał co
świętować.

Byk 21 IV – 21 V
Słońce w trygonie wniesie trochę spokoju w Twoje życie. Konkurencja Cię nie dogoni! Będziesz
miał czas na przyjemności. Merkury kusi wyjazdem na ferie.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Wenus w opozycji i Mars w trygonie szykują szalone dwa tygodnie. Na porządki czy gotowanie
nie będziesz miał czasu. Po 17.01 masz szansę
na metamorfozę.

1.

Apteka „Pod Wagą” - 10.01.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
2. Apteka „Na Zdrowie” - 11.01.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
3. Apteka „Przy Szpitalu” - 12.01.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
4.	Apteka „Pod Kasztanami” - 13.01.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
5.	Apteka „Św. Marcina” - 14.01.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
6.	Apteka „Na Kopie” - 15.01.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
7.	Apteka „Nowa” - 16.01.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
BGK 7151.1.2019

Przez opozycję Słońca i Saturna ludzie mogą
chcieć od Ciebie zbyt wiele. Nie porywaj się na
wielkie wyczyny, tylko obserwuj. Nic nie musisz.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej
przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. z 2018 r. Dz. U. poz.2204 ze zm.) Wójt Gminy Łęka Opatowska ogłasza, co następuje:
Przeznaczony został do najmu następujący lokal użytkowy:
Oznaczenie  
nieruchomości
wg katastru

Oznaczenie
nieruchomości
księgi wieczystej

Trygon Słońca i Merkurego dodadzą Ci wiary w
siebie. Przywołasz okazje i ludzi. Tylko kwadratura Wenus może płatać Ci figle, bo uczyni Cię
wybredną…

KZ1E/00050812/2
dz. 527
obręb Opatów
geodezyjny
pomieszczenia
ośrodka zdrowia

Waga 23 IX – 23 X

Opatów
ul. Poznańska 75

Odczujesz przypływ sił, ale nie wszystko będzie
Ci się podobać. Mars w opozycji pomoże podjąć
trafne decyzje i zrobić porządki. Ufaj swojemu
sercu.

Skorpion 24 X – 21 XI

Koziorożec 22 XII – 19 I
Merkury i Słońce ośmielą nawet najskromniejsze Koziorożce. Jeśli chcesz odnieść sukces,
podkreślaj zalety i nie wspominaj o wadach. Kuj
żelazo!

Wodnik 20 I – 18 II
Zwróć się do swojego wnętrza, posłuchaj intuicji.
Dzięki Wenus w sekstylu ludzie, na których zawsze mogłaś polegać, będą Cię jeszcze bardziej
wspierać.

Ryby 19 II – 20 III
Poczujesz się potrzebna, Słońce i Merkury podkręcą Twoją popularność. Wspieraj innych, Tobie
w kłopotach pomoże Wenus w kwadraturze!

Przeznaczenie
nieruchomości

Wysokość
opłat z
tytułu najmu

Zasady
wnoszenia opłat

Pomieszczenia
ośrodka
zdrowia
o całkowitej
powierzchni
użytkowej
128,10 m2

Brak obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego.

15,35 zł netto/m2
na miesiąc
dla lekarza
rodzinnego
prowadzącego
praktykę w ramach
umowy z NFZ.

Miesięcznie zgodnie
z umową. Czynsz
zostaje
podwyższony
o należny
podatek VAT.
Najemca pokrywa
również
koszty eksploatacyjne.

Decyzja nr BGK.7331-55/09
o ustaleniu lokalizacji inwestycji
publicznego z dnia 02.12.2009 r.
dotycząca zmiany sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego
na przychodnię lekarską.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska,
na stronie internetowej BIP, na tablicach ogłoszeń w sołectwach – data wywieszenia wykazu 10.01.2019 r.
WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Adam Kopis

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

Z teki Marka Kameckiego

Wenus wkracza do Twojego znaku i zapowiada dobre dni. Rozwijaj pomysły
i bywaj wśród różnych ludzi. Każde spotkanie
może być opłacalne.

Opis
nieruchomości

Najem na okres: 07.02.–31.12.2019 r.

Słońce i Merkury dają dobre pomysły i sympatię
otoczenia. Ale zamiast dyskutować, realizuj plany. Na marzenia trzeba znaleźć sposób.

Strzelec 22 XI – 21 XII

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

WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Lew 23 VII – 22 VIII

Panna 23 VIII – 22 IX

(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

OGŁOSZENIE

Rak 23 VI – 22 VII

Z Marsem w trygonie uda Ci się zrobić to, co
ciągnęło się w nieskończoność. Zachowaj równowagę między pracą i relaksem. Wenus kusi
kinem, randką.

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

DY¯URY APTEK
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Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

Firma IDŹCZAK-MEBLE
zatrudni:

- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy do montażu
i piankowania stelaży tapicerskich
- Informatyka
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn i kobiety do przyuczenia
- Elektryka maszyn.
Więcej informacji dostępnych w siedzibie firmy:
Łęka Opatowska, ul. Kępińska 5 lub pod numerem telefonu: 509 877 122.
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Zasłużony klub na skraju bankructwa,

Niedźwiedź
zaprasza na ferie

Jarota krok od upadku

Trzecioligowy Jarota Jarocin znajduje się na skraju upadku, ale w Jarocinie liczą, że jeszcze nie wszystko stracone.
Zwłaszcza, że Jarota w ostatnich latach dość regularnie borykał się z problemami finansowymi, ale zawsze udawało im
się zaradzić. Końcówka 2018 roku była jednak dla jarocinian wyjątkowo zła. Najpierw klub z Jarocina stracił prezesa,
a następnie nie potrafiono wybrać nowych władz. Nie powiodły się też poszukiwania nowego inwestora, a członkowie
klubu przegłosowali decyzję o złożeniu wniosku o upadłość stowarzyszenia.
To kolejny cios w trzecioligowej piłce nożnej. Z rozgrywek grupy drugiej właśnie wycofała się Wda Świecie. Wszystko
wskazuje na to, że do klubu ze Świecia dołączy kolejny z ligowych outsiderów

W Kępińskim Centrum Szkoleniowym SKT Niedźwiedź
odbył się dwudniowy Gwiazdkowy Turniej Niedźwiedzia w
Taekwondo, w którym wzięło
udział około 150 wychowanków i wychowanek Niedźwiedzia. Gościem specjalnym
był przyjaciel klubu Jun-Hyeong Kim, z którym nasi trenerzy mieli okazję trenować
w Korei oraz poznawać kulturę tego kraju. – Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się
na wysokim poziomie. Mogąc zdobyć medale, dyplomy
oraz statuetki, a dodatkowo
każdy z uczestników turnieju
otrzymał pamiątkowy kubek
i medal - powiedział Andrzej
Zmyślony z SKT Niedźwiedź.
Klub zaprasza wszystkich na
ferie zimowe. Będą to darmowe treningi dla wszystkich
nowych dzieci rozpoczynając
przygodę z taekwondo, pod
okiem
wykwalifikowanych
trenerów.
Grupy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Zapisy tel. 796 611 700.

III liga zdekompletowana,
to nie koniec armagedonu

W miniony poniedziałek rozgrywkami trzeciej ligi w Wielkopolsce oraz na Kujawach i Pomorzu zatrzęsło po ogłoszeniu decyzji
władz Wdy Świecie. Klub znika z trzecioligowych rozgrywek i, póki co, także z piłkarskiej mapy Polski. Tymczasem w kolejce
czeka jeszcze Jarota Jarocin. Wda była jednym z najsolidniejszych klubów na piłkarskiej mapie Kujaw i Pomorza. Świecianie od
kilku sezonów z powodzeniem rywalizowali w rozgrywkach trzeciej ligi, a także trzykrotnie wygrywali Puchar Polski na szczeblu
wojewódzkim. Jednak o problemach Wdy głośno było przed startem obecnego sezonu. Jeszcze przed pierwszą kolejką rozgrywek
pojawiło się widmo wycofania się klubu z ligi, a powodem było niedomknięcie budżetu. Włodarzom Świecia udało się w miejskiej
kasie zabezpieczyć środki finansowe i klub przystąpił do rundy jesiennej.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Kluby powoli budzą się z zimowego snu.

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

rozmaitości

Co słychać u rywali

Piłka nożna >>> W miniony wtorek, 8 stycznia zakończyły się zimowe urlopy piłkarzy
Polonii Kępno. Awizowane są nowe twarze, być może potencjalne wzmocnienia składu

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?
Za niespełna dwa miesiące czwartoligowcy oraz zespoły z jego
zaplecza rozpoczną drugą część sezonu 2018/2019. Wiosna w
obu klasach rozgrywkowych zapowiada się pasjonująco, a walka
pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie. O tym, co dzieje się
w kępińskim i mroczeńskim klubie piszemy na bieżąco. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co dzieje się w klubach rywali piłkarzy
Polonii i Orła.

SKS Unia Swarzędz
Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła też drużyna ze Swarzędza. Na pierwszych zajęciach po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze Unii spotkali się
8 stycznia. Walka o mistrzostwo zapowiada się bardzo
emocjonująco, bo zwycięzca nowej czwartej ligi na koniec sezonu już bez konieczności rozgrywania baraży
uzyska bezpośredni awans do trzeciej ligi. Pierwszy
mecz kontrolny gracze ze Swarzędza rozegrają w trzecim tygodniu pracy, a ich pierwszym rywalem będzie
trzecioligowa Polonia Środa Wielkopolska (26 stycznia). Łącznie drużynę
Patryka Kniata czeka sześć meczów kontrolnych. Przygotowania zakończy
starcie z trzecioligowym Górnikiem Konin. Po drodze piłkarze Unii zagrają
jeszcze z Turem Turek (2 lutego), trzecioligowym Sokołem Kleczew (9 lutego), rezerwami Lecha Poznań (13 lutego) oraz Unią Janikowo (16 lutego).

MKS Tur 1921 Turek
Przygotowania do rundy wiosennej rywal mroczeńskiego Orła rozpoczął od zmiany na stanowisku trenera. W zbliżającej się kampanii rozgrywkowej szkoleniowcem pierwszej drużyny Tura będzie Bartosz
Grabowski, który zastąpił na tym stanowisku Przemysława Zająca i Dariusza Brzostowskiego. Bartosz
Grabowski z Turem związany jest od zawsze. Dodatkowo jako jedyny zawodnik z Turku reprezentował
Tura kiedy ten występował jeszcze w I lidze. Od chwili
powstania zespołu seniorów był on czołowym zawodnikiem zespołu. Po zakończeniu minionego sezonu Grabowski zakończył karierę piłkarską, nadal
trenując drużynę młodzieżową, z którą wywalczył awans do ligi wojewódzkiej. Od nowego roku poprowadzi on zespół seniorów w lidze międzyokręgowej. Głównym celem na nadchodzącą rundę postawionym przez Zarząd jest
zajęcie jak najlepszego miejsca w tabeli.

MKS Olimpia Koło
W poniedziałek, 7 stycznia swoje przygotowania do
rundy wiosennej rozpoczęli piłkarze Olimpii Koło. W
czasie zimowych przygotowań czeka ich pięć sparingów. Mecze kontrolne kolanie rozpoczną 26 stycznia
spotkaniem z GKS Sompolno. Grający na co dzień w
lidze międzyokręgowej rywal będzie teoretycznie najłatwiejszym przeciwnikiem Olimpii podczas zimowych
sparingów. Cztery pozostałe mecze kontrolne drużyna
Tomasza Mikusika rozegra z zespołami występującymi
na co dzień w czwartej lidze. Wszystkie spotkania kolanie rozegrają na wyjazdach. Dwukrotnie sparingi odbędą się we Włocławku, a raz w Uniejowie, Byczynie i Zduńskiej Woli. Ostatni sprawdzian Olimpia zaplanowany ma na 23
lutego. Gracze Olimpii w próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych
zmierzą się z Pogonią Zduńska Wola. Wcześniej kolską Olimpię czekają kontrolne potyczki z Włocłavią Włocławek (16 lutego), Mazurem Gostynin (9 lutego) i Nerem Poddębice (2 lutego). W pierwszym meczu o punkty w 2019 roku
piłkarze z Koła zagrają na własnym terenie z Pogonią Nowe Skalmierzyce.

MKS Victoria Września
8 stycznia do treningów, po pięciotygodniowej przerwie,
wracają piłkarze Victorii Września. Przypomnijmy, że
rundę jesienną Victoria zakończyła na jedenastym miejscu w tabeli ze stratą osiemnastu punktów do lidera, Lubuszanina Trzcianka. 4 grudnia piłkarze odbyli ostatni
trening, na którym trener Tomasz Bekas zaserwował
piłkarzom Beep Testy, które pokazały wytrzymałość
fizyczną zawodników po rundzie jesiennej. To był pierwszy taki test w historii wrzesińskiego klubu. We wtorek,
8 stycznia, odbył się natomiast pierwszy trening w ramach przygotowań do
rundy wiosennej, na którym trener powtórzył Beep Testy i sprawdził jak piłkarze realizowali jego zalecenia, które otrzymali z początkiem grudnia. W
trakcie przygotowań drużyna rozegra 7 meczów sparingowych. Dla porównania ubiegłej zimy rozegrała zaledwie dwa. Pierwszym przeciwnikiem Victorii
będzie trzecioligowy Górnik Konin. Mecz odbędzie się 19 stycznia na boisku
ze sztuczną nawierzchnią w Gnieźnie. W pierwszej stolicy Polski odbędą się
także pozostałe gry kontrolne wrzesińskiego zespołu. Jeszcze w styczniu
(26) Victoria zagra z Wełną Skoki, by w drugim miesiącu 2019 roku rozegrać
kolejne pięć spotkań. Victoria zmierzy się wtedy z SKP Słupca (2 lutego),
Obrą Kościan (9 lutego), Polonią Środa Wielkopolska (13 lutego), Czarnymi
Czerniejewo (15 lutego) oraz GKS-em Dopiewo (23 lutego).
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Polonia wznowiła treningi
24 listopada piłkarze z Alei Marcinkowskiego rozegrali ostatnie spotkanie rundy jesiennej, po czym
zawodnicy udali się na krótkie, zimowe urlopy. Po nieco ponad miesiącu wrócili jednak do swoich
zajęć, żeby rozpocząć przygotowania do piłkarskiej wiosny. Pierwszy trening w 2019 roku biało-niebiescy odbyli w miniony wtorek.

Inauguracyjne zajęcia rozpoczęły
się tradycyjnie od krótkiego spotkania w szatni, gdzie po przerwie zimowej graczy przywitali trener Bogdan
Kowalczyk oraz sternik kępińskiego
klubu Karol Szubert. – Przerwa w
treningach była niezwykle krótka.
Moi zawodnicy mieli trzy tygodnie
wolnego. Mam nadzieję, że w tym
czasie chłopcy zdążyli się zregenerować. Okres przygotowawczy nie będzie też długi, bo sezon zaczynamy 2
marca – powiedział Bogdan Kowalczyk, trener kępińskiej Polonii. Po
zaprezentowaniu planu pracy na najbliższe tygodnie kępnianie udali się
na siłownie, po czym nadszedł czas
na zajęcia w terenie. Piłkarzy czeka
teraz ciężki okres budowania formy
na najważniejszą część sezonu. Przerywnikami pomiędzy ciężkimi zajęciami będą mecze kontrolne. Tych, w
notatniku trenera znalazło się sześć.
Pierwszym przeciwnikiem będzie
występująca w łódzkiej czwartej lidze Warta Działoszyn, z którą piłkarze z Alei Marcinkowskiego zmierzą
się jeszcze w pierwszym miesiącu
przygotowań. Kontrolne spotkanie z
trzynastym zespołem łódzkiej czwartej ligi zaplanowano na piątek, 25

stycznia. Siedem dni później biało-niebiescy rozegrają drugą potyczkę
kontrolną. Rywalem kępnian będzie
OKS Olesno, reprezentant opolskiej
czwartej ligi. Kolejnym rywalem
kępnian w meczach kontrolnych będzie Victoria Ostrzeszów, lider Lig
Międzyokręgowej i jeden z głównych
faworytów do zwycięstwa w wyścigu
o czwartą ligę, z którym biało-niebiescy zmierzą się 8 lutego. Tydzień
(15 lutego) i dwa tygodnie później
(22 lutego) rywalami kępińskich piłkarzy będą reprezentanci województwa opolskiego – Start Namysłów
oraz LZS Piotrówka. Ci pierwsi to
beniaminek opolskiej czwartej ligi,
zaś LZS Piotrówka to z kolei przedstawiciel Opolskiej Klasy Okręgowej,
którego skład oparty jest głównie na
graczach z Afryki oraz Brazylii. Dla
kępnian starcie z LZS-em Piotrówka
będzie próbą generalną przed startem
rozgrywek ligowych, których wiosenną inaugurację zaplanowano na
2 marca. Póki co nie potwierdzono
godzin oraz miejsc rozgrywania spotkań, ale jak pokazały lata poprzednie
większość z nich była rozgrywana na
boisku ze sztuczną nawierzchnią w
Kępnie. Podobnie jak w latach po-

Piłka ręczna >>> W minioną sobotę halą Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej zawładnęli młodzi adepci szczypiorniaka. W corocznym Festynie Piłki Ręcznej wzięło udział ponad sto
pięćdziesiąt dzieci z czterech województw. W Kielcach nie zabrakło też najmłodszych z Akademii Handballu z Kępna

Akademia Handballu
na festiwalu w Kielcach

Tuż po Nowym Roku, w sobotę, 5 stycznia, w Kielcach odbył się II Ogólnopolski Festyn Mini Piłki Ręcznej. Na to wydarzenie zaproszono
około sto pięćdziesiąt dzieci z czterech województw. W hali Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej pojawili się również młodzi adepci szczypiorniaka z Akademii Handballu z Kępna.
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przednich rywalami kępnian będą zespoły, z którymi Polonia nie ma okazji mierzyć się zbyt często. – Patrząc
na nasze doświadczenia z poprzednich lata, także i tym razem chcieliśmy nieco urozmaicić dobór sparingpartnerów. Do tej pory, niemal
każdego roku graliśmy z tym samym
zestawem przeciwników. Myślę, że
przeciwnicy, z którymi zagramy są
ciekawi. Nie zawsze też ważne jest, z
której ligi jest przeciwnik, bo mamy
zawsze swoje cele na sparingach –
wyjaśnia szkoleniowiec kępińskiej
Polonii. Dodajmy, że początek zimowych przygotowań zaplanowano
na 8 stycznia. Biało-niebiescy ligowe zmagania rozpoczną w sobotę, 2
marca od wyjazdowego starcia z Krobianką Krobia. Pierwsze spotkanie w
2018 roku, w roli gospodarza gracze
z Kępna rozegrają 9 marca z Polonią
Leszno. Przypomnijmy, że kępińska
drużyna zakończyła pierwszą część
obecnego sezonu na szóstym miejscu
w tabeli. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego zgromadzili na swoim koncie
trzydzieści cztery punkty – jedenaście razy zwyciężając, raz remisując
i doznali siedmiu porażek.
BAS
Organizacją drugiej edycji tej imprezy zajęła się Mini Handball Academy Kielce. Inicjatywa ma na celu
zachęcenia dzieci do uprawiania piłki
ręcznej. Organizatorzy zaprosili do
wzięcia udziału w imprezie również
graczy PGE Vive oraz zawodniczki
Korony Handball Kielce. W festiwalu
wzięło udział około sto pięćdziesiąt
dzieci z czterech województw. Poza
Mini Handball Academy Kielce, akademie z Lublina, Zawiercia i Kępna,
które przez sześć godzin, na sześciu
boiskach, będą grały i bawiły się w
piłkę ręczną. Nie były to typowe mecze szczypiorniaka. Dzieci miały do
dyspozycji boiska do gry, tory przeszkód, a także ćwiczenia umysłowe,
bo w zajęciach liczyła się przede
wszystkim dobra zabawa. – Uważam,
że dla nas była to świetna zabawa,
rywalizacja i chęć współzawodnictwa dla tych młodych sportowców.
Będziemy organizować podobną imprezę także na własnych obiektach –
powiedział Grzegorz Markiewicz z
Akademii Handballu Kępno. BAS

Sport

piłka nożna
EKWIWALENT NALICZANY
ZA POMOCĄ WZORU
DANE DO WZORU

Piłka nożna >>> W maju 2018 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałę w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Postanowienia uchwały obowiązują od 1 stycznia 2019 roku i będą stosowane w odniesieniu do
zawodników zmieniających przynależność klubową od tego dnia

E=LxWxM

E => należna kwota
L => to okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie, przy czym w przypadku
każdego pełnego roku kalendarzowego będzie to 1, natomiast w sytuacji niepełnego roku
kalendarzowego, będzie to wartość stanowiącą iloraz liczby dni szkolenia w danym roku kalendarzowym i liczby dni w danym roku (365 dni lub 366 w roku przestępnym)
W => to współczynnik kategorii wiekowej
M => to mnożnik odpowiadający kategorii wiekowej klubu pozyskującego

PODZIAŁ KLUBÓW NA KLASY ROZGRYWKOWE
PO ZMIANIE PRZEPISÓW
I kategoria =>
II kategoria =>
III kategoria =>

Nowy rok i nowe zasady,

spore zmiany w sposobie naliczania ekwiwalentu
1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 23 maja 2018 roku w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodników. Po zmianie przepisów nie będzie już podziału na zawodowców i amatorów
według stawek ryczałtowych ekwiwalentu i zamiast znanych dotychczas tabel ekwiwalent
będzie wyliczany za pomocą matematycznego mnożnika.
Przypomnijmy, że dotychczas
obowiązywały kwoty ryczałtowe za
każdy sezon szkolenia zawodnika
z podziałem na lata szkoleniowe od
9. do 23. roku. Do końca 2018 roku
obowiązywały dwie tabele określające stawki ryczałtowe ekwiwalentu
dla zawodowców i amatorów oraz
osobno dla chłopców i osobno dla
dziewcząt. Z początkiem roku zaczęły obowiązywać jednak nowe zasady.
Tym samym uchylone zostaną zapisy
uchwały z dnia 16 czerwca 2011 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej - zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora,
zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu
klub nie zaoferował przedłużenia
umowy kontraktowej. Z kolei uchwała Polskiego Związku Piłki Nożnej z
dnia 23 maja 2018 roku diametralnie
zmienia zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
Niezmieniona pozostanie podstawowa zasada, iż ekwiwalent to opłata
za wyszkolenie i rozwój zawodnika
wolnego, którą klub pozyskujący

zobowiązany jest zapłacić klubowi
odstępującemu. W związku z powyższym, przejście zawodnika na
podstawie umowy transferowej nie
będzie implikować obowiązku uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie.
Przy obliczaniu okresu, za który należy się ekwiwalent zmieni się dolna
i górna granica wieku zawodnika.
Dotychczas ekwiwalent należał się
za szkolenie zawodnika od 9. roku
życia, natomiast górna granica była
określona jako 23 lata. Od 1 stycznia
dolna granica będzie wynosić 12 lat,
górna zaś 21, przy czym ekwiwalent
będzie wypłacany za zawodnika do
ukończenia 24. roku życia (brany będzie pod uwagę jednakże okres szkolenia jak wspominano wyżej do 21.
roku życia), przy czym pomiędzy 21.
a 24. rokiem życia, przy obliczaniu
wartości ekwiwalentu będzie trzeba
uwzględnić amortyzację jego kwoty
według zasad określonych w uchwale. Podsumowując, po zmianie przepisów, od 1 stycznia 2019 roku nie
będzie już podziału na zawodowców
i amatorów według stawek ryczałtowych ekwiwalentu i zamiast znanych

dotychczas tabel ekwiwalent będzie
wyliczany za pomocą matematycznego mnożnika – E = LxWxM. Dane
do wzoru można znaleźć w ramce zamieszczonej pod tekstem.
Uchwała określa również sytuacje,
w których ekwiwalent nie będzie
przysługiwał. Będzie to miało miejsce w sytuacji gdy zmiana przynależności zawodnika następuje
do klubu V kategorii (A, B, C klasa) pozostałe klasy rozgrywkowe
kobiet (poniżej I ligi), pozostałe
klasy rozgrywkowe futsalu (poniżej I ligi), kluby uczestniczące
wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii
wiekowej. Ekwiwalent nie będzie
również przysługiwał w sytuacji prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z
winy klubu odstępującego oraz prawomocnego rozwiązania kontraktu z
winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby do spraw Rozwiązywania
Sporów Sportowych. Ponadto gdy
zmiana przynależności zawodnika
następuje po upływie 12 miesięcy
od wygaśnięcia kontraktu lub dekla-

Piłka nożna >>> To będzie drugi z rzędu sezon, w którym z trzeciej ligi wycofa
się jeden, albo więcej zespołów. Na piłkarskiej mapie nie ma już Wdy Świecie, a w
Jarocinie wniosek o ogłoszenie upadłości klubu przegłosowali członkowie jarocińskiego Jaroty

Armagedon w składzie ligi,
kluby znikają z piłkarskiej mapy
W ostatnich tygodniach wstrząsnęło wręcz rozgrywkami grupy drugiej trzeciej ligi. Z
rozgrywek wycofała się Wda Świecie, a decyzję klubowych włodarzy potwierdził też
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. W kolejce czeka Jarota Jarocin. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów naszego okręgu znalazł się nad przepaścią, ale wciąż
nie ma oficjalnego potwierdzenia rezygnacji z udziału w rozgrywkach. W Jarocinie
przegłosowano już jednak wniosek o ogłoszenie upadłości klubu.

IV kategoria =>
V kategoria =>

kluby Lotto Ekstraklasy
I i II liga
III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach
juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej
IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu
A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy
rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek
(dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej

Wysokość mnożnika uzależniona jest więc od jednej z powyższych pięciu kategorii rozrywkowej
do której należy klub pozyskujący. W zależności od kategorii klubu pozyskującego wprowadzony
zostaje podział na 5 kategorii mnożnikowych
=> mnożnik 6
=> mnożnik 3
=> mnożnik 1

– I kategoria (Lotto Ekstraklasa)
– II kategoria (I i II liga)
– III kategoria (III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie
w rozgrywkach juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej
=> mnożnik 0,50 – IV kategoria (IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu)
=> mnożnik 0 – V kategoria (A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe
klasy rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach
juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej)
racji gry amatora w klubie odstępującym to w takiej sytuacji również
nie będzie przysługiwał ekwiwalent
za wyszkolenie. Utrzymana zostanie
natomiast zasada, że w przypadku
zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w
związku prawnym, personalnym i
organizacyjno-finansowym, o jakimkolwiek charakterze i zakresie, z klubem zakwalifikowanym do wyższej
kategorii (np. akademia piłkarska,
klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży),
klub pozyskujący jest zobowiązany
do uiszczenia ekwiwalentu wyliczonego w oparciu o mnożnik określony dla klubu wyższej kategorii klasy
rozgrywkowej. Tak jak dotychczas
wskazane zostały organy związkowe właściwe w sprawie określenia
wysokości ekwiwalentu, jeżeli kluby
nie mogą dojść do porozumienia w tej
kwestii, przy czym postępowanie w

Wda Świecie przedstawiła decyzję o
wycofaniu tuż przed końcem 2018 roku. W
poniedziałek, 7 stycznia Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej zakomunikował,
że klub złożył dokumenty potwierdzające
rezygnację z udziału w rozgrywkach. Wda
po rundzie jesiennej plasowała się na ostatnim miejscu w tabeli i na nim pozostanie
już do końca rozgrywek. Wyniki jesiennych meczów zostaną zaliczone do tabeli,
zaś spotkania wiosenne będą weryfikowane
jako walkowery. Wda była jednym z najsolidniejszych klubów na piłkarskiej mapie
Kujaw i Pomorza. Świecianie od kilku sezonów z powodzeniem rywalizowali w rozgrywkach trzeciej ligi, a także trzykrotnie
wygrywali Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Jednak o problemach Wdy głośno
było przed startem obecnego sezonu. Jeszcze
przed pierwszą kolejką rozgrywek pojawiło
się widmo wycofania się klubu z ligi, a powodem było niedomknięcie budżetu. Włodarzom Świecia udało się w miejskiej kasie
zabezpieczyć środki finansowe i klub przystąpił do rundy jesiennej.

sprawie będzie mogło być wszczęte
na wniosek jednego z zainteresowanych klubów, złożonego nie później
niż 24 miesiące od zmiany przynależności klubowej zawodnika. Tym
samym zostanie wprowadzony swoisty okres przedawnienia opłaty za
wyszkolenie zawodnika. Reasumując, zapisy nowej uchwały sprawiają, że zasady ustalania ekwiwalentu
za wyszkolenie zawodników ulegną
gruntownej zmianie. Wydaje się jednak, że o ile kwoty ekwiwalentu wyliczone będą niższe niż ustalone dotychczasowo (co zapewne spotka się
z ambiwalentnymi reakcjami, gdyż z
jeden strony kluby pozyskujące uzyskają mniej, ale z drugiej wysokość
ekwiwalentu jest bardzo często hamulcem czy też blokadą w rozwoju
młodego zawodnika), to na pewno
zostają uproszczone sposoby jego
obliczania, co będzie z kolei dużym
ułatwieniem dla klubów.
BAS

Tymczasem w kolejce czeka jeszcze Jarota
Jarocin. Klub z Jarocina dość regularnie miał
w ostatnich latach problemy finansowe, ale
do tej pory działaczom z Jarocina za każdym
razem udawało się wychodzić z opresji. Ale
obecny sezon jest dla Jaroty niezwykle zły. 31
października z funkcji zrezygnował dotychczasowy prezes Eugeniusz Gościniak, a walne zgromadzenie członków klubu kilkukrotnie nie było w stanie wybrać nowych władz.
Nie powiodły się poszukiwania inwestora, na
dodatek mniej pieniędzy w nowym roku zadeklarowało przekazać miasto. W związku z
tym członkowie klubu przegłosowali decyzję
o wycofaniu drużyny seniorów z trzeciej ligi
oraz o złożeniu wniosku do sądu o stwierdzenie upadłości stowarzyszenia. Bieżący sezon
będzie drugim z rzędu, w którym jeden bądź
więcej trzecioligowych zespołów postanowił
wycofać się z rozgrywek. W zeszłym sezonie po rundzie jesiennej z dalszej gry zrezygnował Energetyk Gryfino, a jeszcze przed
startem rozgrywek licencja KS Chwaszczyno
trafiła do KP Starogard Gdański.
BAS
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