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W dniach 12-31 lipca każdego dnia można wygrać
jeden z osiemnastu ROWERÓW renomowanych marek:

Wystarczy zrobić zakupy w sklepie Intermarche w Kępnie
za min. 50,00 zł, odpowiedzieć na pytanie, wypełnić
i wrzucić kupon do urny oraz mieć trochę szczęścia!

Na straży bezpieczeństwa
już od 100 lat
12 lipca br., na pamiątkę uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r.
ustawy o powołaniu Policji Państwowej, odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy
tego wydarzenia. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem oraz
mszy świętej, a następnie zgromadzeni udali się pod kępiński Rynek.
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Zapraszamy!!!

Kępno

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu
Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Tragiczny wypadek
w Siemianicach.

Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Zainaugurowano Powiatowy
Przegląd Zespołów Ludowych

Nie żyją dwaj mężczyźni
W czwartek, 11 lipca br., około godziny 6.02, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego
i ciężarowego na 465 kilometrze drogi krajowej nr 11
w miejscowości Siemianice.
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Ruszyły wypłaty na pierwsze
dziecko w ramach programu
Wystarczy miejsc dla uczniów
Rodzina 500+
str. 2
str. 2
w szkołach średnich
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Informacje

aktualności
Nowy program socjalno-demograficzny Rodzina 500+ na każde dziecko zyskał uznanie wśród
mieszkańców naszego powiatu, czego dowodem masowo składane wnioski przez internet

Ruszyły wypłaty na pierwsze dziecko
w ramach programu Rodzina 500+

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał już samorządom środki na wypłatę świadczeń wychowawczych. Z budżetu
wojewody na konta wielkopolskich
gmin trafiło łącznie 285 mln zł. Fundusze pozwolą na wypłatę świadczeń
w ramach Programu „Rodzina 500+”.
Pierwsze środki zaczęły już wypłacać m.in. Poznań, Koźminek, Śrem
czy Wronki. - Szacujemy, że z nowej
odsłony sztandarowego programu
„Rodzina 500+” skorzysta blisko
700 tys. dzieci. Od początku funkcjonowania rządowego programu
do wielkopolskich rodzin trafiło już
ponad 7 mld zł. W poprzednim okresie świadczeniowym ponad 30 proc
wniosków zostało złożonych drogą

elektroniczną – mówi Z. Hoffmann.
Według prognoz ten sposób wnioskowania o świadczenie wybierze w nowej odsłonie programu jeszcze więcej
Wielkopolan.
Od lipca 2019 roku świadczenie
wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez
względu na dochody uzyskiwane
przez rodzinę. Aby uzyskać prawo
do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca na dziecko, na
które obecnie nie jest pobierane to
świadczenie, matka albo ojciec (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i
pozostaje na utrzymaniu matki albo
ojca), opiekun faktyczny dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje
i pozostaje na utrzymaniu opiekuna

faktycznego), albo opiekun prawny
dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy
społecznej), musi złożyć wniosek
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30
września 2019 r. Oznacza to, że tylko
złożenie wniosku do końca września
2019 r. gwarantuje wnioskodawcy,
że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone
z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września,
świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku.
Od początku miesiąca do 12 lipca
br. do Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kępnie wysłano internetowo 1227 wniosków.

Została podpisana umowa inwestycyjna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na projekt
termomodernizacyjny realizowany w ramach programu „Jessica 2”

Przedszkole i szkoła zostaną poddane termomodernizacji

3 lipca br., przy udziale dyrektorki Przedszkola Samorządowego nr 5 w
Kępnie Barbary Stryjakiewicz oraz
dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikorzynie Bogumiła Stempin, została
podpisana umowa inwestycyjna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na projekt termomodernizacyjny realizowany
w ramach programu „Jessica 2”. Środki
w wysokości 2.415.384,37 zł przezna-

czone zostaną na termomodernizację
budynków wymienionych wyżej kępińskich placówek oświatowych. Na ten
cel Gmina Kępno przeznaczyła kwotę
426.244,31 zł.
Władze gminy starają się, aby
dzieci uczęszczały do kolorowych, radosnych placówek, w których jest im
również ciepło. Realizacja projektu,
który rozpocznie się jeszcze w tym

Podczas podpisania umowy: (od lewej) dyrektor B. Stempin, skarbnik J. Ciesielski,
burmistrz P. Psikus, przedstawiciele BGK i dyrektor B. Stryjakiewicz

roku, dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków, a głównym celem
jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynków, jak również poprawa ich
estetyki.
„JESSICA” (ang. Joint European
Support for Sustainable Investment
In City Areas – wspólne europejskie
wsparcie na rzecz trwałych inwestycji
na obszarach miejskich) – jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która
umożliwia państwom członkowskim
finansowanie trwałych inwestycji na
obszarach miejskich. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy
pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, m.in. dla województwa
wielkopolskiego.
Oprac. KR

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi w Mikorzynie

Wybudują drogę w Mikorzynie

We wtorek, 9 lipca br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych

z zadaniem inwestycyjnym „Budowa
drogi gminnej w Mikorzynie – Osiedle”. Wykonawcą prac jest Kępińskie
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mosto-

we S.A. Wartość projektu wynosi
334.932,06 zł brutto. Termin realizacji inwestycji to sześć tygodni od dnia
podpisania umowy.
Oprac. KR

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 17% (84)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 82% (409)
( Wyniki na dzień 16.07.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

- Pierwsze wypłaty rozpoczęły się już
w tym tygodniu, 16 lipca. Wypłaty
uzależnione są od kolejności złożonych dokumentów. Następne wypłaty będę realizowane pod koniec
tego miesiąca - 25 lipca – informuje
Maria Żurecka kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. Dzienne urzędnicy
MGOPS rejestrują około 50 wniosków składach drogą elektroniczną.
Szacuje się, że tym świadczeniem
wychowawczym zostanie objętych
około 5 tys. dzieci w gminie Kępno.
Wnioski w ramach programu
„Rodzina 500+” na kolejny okres

świadczeniowy, trwający od 1 października, można składać od 1 lipca
drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, portal emp@tia,
platformę usług administracji publicznej epuap, platformę PUEZUS, a od
1 sierpnia osobiście, we właściwym
urzędzie gminy lub GOPS.
Cały czas prowadzona jest także
kampania informacyjna, w ramach
której wojewódzcy ambasadorzy programu „Rodzina 500 plus” odwiedzili już blisko 60 wielkopolskich gmin,
w tym i gminy powiatu kępińskiego.
m

ana do 12 .07.2019 r.
Liczba wniosków skład
pińskim
w GOPS w powiecie kę
Gmina
Kępno
Baranów
Bralin
Łęka Opatowska
Perzów
Rychtal
Trzcinica

Liczba wniosków
1248
323
218
170
127
100
179

Pierwsze wypłaty
16.07.br.
12.07.br.
sierpień
11.07.br.
wrzesień
18.07.br.
koniec lipca

16 lipca br. zakończyła się rekrutacja do szkól ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Wystarczy miejsc dla uczniów
w szkołach średnich
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniało, że każdy absolwent
podstawówki i gimnazjum będzie
miał miejsce w szkole od 1 września 2019 r., a szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby
uczniów, dysponują odpowiednią
liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów).
Podobna sytuacja miała miejsce również w powiecie kępińskim,
gdzie przygotowano wystarczającą
liczbę miejsc w szkołach średnich,
aby w tym roku przyjąć podwójny
rocznik kończący edukację w gimnazjum i podstawówce. Jak poinformował naczelnik wydziału oświaty
w starostwie powiatowym, Andrzej
Jóźwik, każdy kończący szkołę powszechną znajdzie miejsce w klasie
szkoły średniej. - Nie oznacza to, że
wszyscy którzy zapragną uczyć się,
przykładowo w LO w klasie o profilu biologicznym, mogą znaleźć tam
miejsce, będzie to zależało od wyni-

ku uzyskanego na egzaminie gimnazjalnym czy sprawdzianie ośmioklasisty, albowiem liczba miejsc jest
ograniczona. Ponadto, jeżeli będzie
mała liczba uczniów aplikowała do
klasy profilowanej, to nie będziemy
otwierali takiego kierunku – wyjaśnia A. Jóźwik.
Tegoroczna rekrutacja jest wyjątkowa ze względu na reformę edukacji, z którą muszą zmierzyć się
samorządy oraz dyrektorzy szkół.
W kępińskich szkołach średnich zamierza otworzyć się 20 klas, w których przygotowano 608 miejsc dla
uczniów szkól podstawowych i 19
klas, gdzie edukację może rozpocząć
570 uczniów po gimnazjum. W powiecie kępińskim gimnazjum ukończyło 542 uczniów, a szkołę podstawową - 599 uczniów, a zatem liczba
wolnych miejsc po pierwszej turze rekrutacji przewyższa liczbę uczniów.
m

Ilość miejsc i kl as
alnych i podstawowych
w szkołach ponadgimnazj
Liczba
Liczba klas
Liczba
Liczba klas
Nazwa
Szkoła
ów gim.
uczni
gim.
dla
uczniów SP
dla uczniów SP
		
120
4
120
4
LO nr I
LO nr I
60
2
60
2
LO nr II
ZSP nr 1
150
5
160
5
Technikum nr 1
ZSP nr 1
60
2
64
2
Technikum nr 2
ZSP nr 2
180
6
204
7
ZSP nr 2 Branżowa szkoła

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Magdalena Bendzińska, Grażyna Gatner, Jacek Kuropka, Mirosław Łapa - red. naczelny, Paulina Jakubczyk, Katarzyna Rybczyńska, Bartłomiej Steinert.
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Katarzyna Baranowska, Eugeniusz Bendziński, Tomasz Gatner, Feliks Gruszka, Henryk Kaczorowski, Marek Kamecki, Stanisław Kowalski,
Rafał Michalski, Mirosław Sokołowski, Wiesław Walas.
ADRES REDAKCJI: 63–600 Kępno, ul. Pocztowa 1 (pierwsze piętro), tel. 62 78 292 84, fax 62 78 292 85, e–mail: pismak@post.pl lub tygodnik@kepno.net,
adres internetowy: www.tygodnikkepinski.pl, www.facebook.com (Tygodnik Kępiński)
WYDAWCA: „Pismak” - spółka z o.o. SKŁAD: CORSUM / Tomasz Niechciał. NAKŁAD: 4000 egz. KONTO: BZ WBK SA O/Kępno 79 1090 1144 0000 0000 1400 6369.
Tekstów niezamówionych redakcja może nie zamieścić. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczonych ogłoszeń, reklam oraz tekstów informatorów samorządowych.
DYŻURY REDAKCJI: pn.–pt. od 9.00 do 16.00. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Redakcja w godz. dyżurów. DRUK: Poznań.

2

Tygodnik Kępiński 18 lipca 2019

Informacje

aktualności

Śladami kępińskich żydowskich przodków, przeszła w ubiegłą niedzielę 14 lipca br. grupa wrocławskich Żydów

Śladem żydowskich przodków
W niedzielne popołudnie w drodze z Mikstatu do Wrocławia odwiedziła Kępno kilkudziesięcioosobowa
grupa Żydów z wrocławskiej gminy,
której przewodniczył rabin David
Basok. W lesie pod Mikstatem, w
pobliżu dawnego cmentarza żydowskiego, zebrało się blisko 100 osób
na uroczystości odsłonięcia pomnika
pamięci poświęconego
mikstackim Żydom.
W tym miejscu stanął
monument z tablicami,
na których widnieje 71
nazwisk rodzin, które
przez 150 lat wpisały
się w historię miasta.
- 650 lat istnienia Mikstatu, w tym ponad 150
lat obecności w tym
mieście naszych braci
Żydów. Już wiele lat
temu marzyłem, żeby
tę pamięć przywrócić. W jakimś stopniu
udało się to w książce
o dawnych mieszkańcach Mikstatu,
ale dziś zmaterializowało się to marzenie dzięki Philowi Brillowi, który
też zapragnął upamiętnić miejsce,
gdzie spoczywają prochy jego przodków – mówił Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.
W 2019 roku powstał projekt, na
podstawie którego w pobliżu dawnego kirkutu powstał monument z
nazwiskami byłych mieszkańców.
Całość przedsięwzięcia sfinansował
Phil Brill. W uroczystości odsłonięcia pomnika, prócz rabina, udział

wzięli: przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, dr Krzysztof Morta i Jarosław
Biernaczyk - reprezentujący Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą
Żydów z Południowej Wielkopolski
afiliowany do Uniwersytetu Wrocławskiego z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim; Włodzimierz Gra-

Księgi Psalmów, oraz kadisz – przez
P. Brilla i gości z Wrocławia. Zgodnie
z żydowskim obyczajem uczestnicy
uroczystości położyli kamień na pomniku jako symbol pamięci i szacunku dla zmarłych
Po uroczystościach w Mikstacie
organizatorka wyjazdu Anna Junka
zdecydowała, aby zatrzymać się na
obiad koszerny w Kępnie i zwiedzanie miasta. - Jak zawsze oprowadzał nas Mirosław
Łapa, który z wrodzoną
sobie pasją opowiadał
o społeczności żydowskiej w Kępnie, która
mieszkała tu przez
kilkaset lat – stwierdza Ariel Wolański.
Redaktor
naczelny
„Tygodnika Kępińskiego” oprowadził ponad
Pamiątkowe tablice powstały z inicjatywy 40-osobową
grupę
rodziny Brillów z Nowego Jorku.
wrocławskich Żydów
po Kamsiadce, gdzie
bowski - dyrektor Miejskiej Bibliote- przedstawił życie, pracę i działalność
ki Publicznej im. Stefana Rowińskie- społeczności żydowskiej w Kępnie. go w Ostrowie Wielkopolskim; Lech Po takiej krótkiej wycieczce trzeba
Janicki - starosta ostrzeszowski i To- koniecznie ponownie tu wrócić, aby
masz Maciejewski – przewodniczą- bliżej poznać dawne życie naszych
cy Rady Powiatu Ostrzeszowskiego braci w wierze – podsumowuje pobyt
oraz mikstaccy radni, leśnicy, straża- w Kępnie A. Junka. Niepowtarzalną
cy, mieszkańcy Mikstatu, młodzież okazją do tego, aby poznać nie tylko
szkolna, w sumie ponad 100 osób.
historię społeczności żydowskiej, bęW czasie uroczystości zostały dzie organizowany w dniach 31.08odmówione modlitwy: przez rabina 1.09.br. już po raz trzeci Festiwal
D. Basoka, ks. Mariusza Karbow- Kultury Trzech Wyznań w Kępnie.
skiego, który przypomniał Psalm 23
Oprac. G.G.
„Bóg pasterzem i gospodarzem” z

W Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
otwarta została interaktywna wystawa konsol, komputerów
i gier pt. „Pixelowe wspomnienia”, stworzona ze zbiorów
Muzeum Gier i Komputerów Minionej Ery we Wrocławiu

Pixelowych wspomnień czar
Interaktywna ekspozycja w kępińskim muzeum będzie trwała do 2 sierpnia
Jak wyjaśnia kurator wystawy w kępińskim muzeum, Marcin
„Lekt” Wiatrak (fanboy Nintendo,
miłośnik turowych japońskich gier
RPG oraz fanatyk serii „The Legend
of Zelda”), gry wideo dostarczają
obecnie rozrywki milionom ludzi na
świecie. Dziesiątki gatunków, tysiące
wymyślonych światów, niepoliczalne
zastępy barwnych i zapadających w
pamięć postaci oraz opowiedzianych
historii. - Bez względu na upodobania - my gracze - gracze konsolowi,
komputerowi, użytkownicy tabletów
czy smartfonów staliśmy się pikselowymi wojownikami o cyfrowe wspomnienia lat własnego dzieciństwa.
Obojętnie z jakiej epoki! Tęskno sięgamy do czasów pierwszych kolorowych telewizorów, szaroburych pik-

seli na mrugających kineskopach,
bazarów wypełnionymi reliktami
minionej ery oraz tandetnego plastiku z podróbek zagranicznego sprzętu. Jesteśmy graczami z krwi i kości,
dla których wirtualne doznania i obcowanie z zerojedynkowym kodem
uzupełnia skład powietrza – pisze o
swoim dziele autor ekspozycji.
- Wystawa „Pixelowe wspomnienia” stworzona ze zbiorów Muzeum
Gier i Komputerów Minionej Ery we
Wrocławiu ukazuje skromny wycinek tysięcy godzin spędzonych z padem. Namacalnie wizualizuje miłość
do grania, poznawania cyfrowych
światów i przede wszystkim czerpania z tego ogromnej frajdy! - tłumaczy M. Wiatrak.
Oprac. bem

Sołtysi pielgrzymowali
Jubileusz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Ogólnopolska
Pielgrzymka Sołtysów do Lichenia z udziałem reprezentanta
powiatu kępińskiego
Co roku w lipcu odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Sołtysów do
Bazyliki Matki Bożej Licheńskiej, w

której uczestniczy około 10 tysięcy
sołtysów z całej Polski.
W tym roku pielgrzymka miała
szczególnie uroczysty charakter, ponieważ Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów właśnie w Licheniu obchodziło
25-lecie działalności. Na uroczystej
konferencji wspomnienia związane z
powstaniem stowarzyszenia oraz jego
działalnością przedstawił prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski.
30 lat przemian wielkopolskiej wsi
w swoim wystąpieniu omówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Odbył
się też panel dyskusyjny z udziałem
byłych ministrów rolnictwa na temat
„30 lat wolności. Jak zmieniała się polska wieś”. W dyskusji udział wzięli:
Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Krzysztof Jurgiel, Marek Sawicki i Adam Tański. Na zakończenie na
terenie bazyliki odbył się apel Maryjny
z uroczystą procesją ze światłami.
W uroczystościach licheńskich
oraz w konferencji pt. „Wiejska Polska” uczestniczył sołtys Zgorzelca oraz
radny Rady Gminy Rychtal Krzysztof
Zawada.
Andrzej Wawrzyniak
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Historia

informacje

Ks. I. Nowacki, dziekan kępiński, administrator i proboszcz par. św. Marcina w Kępnie w latach 1901-1939. Działacz narodowy, powstaniec, więzień
polityczny, kapłan, bohater…

Księża z powiatu II RP w walce o odzyskanie niepodległości Polski - cz. 3

Ks. Ignacy Nowacki, urodził się 8
maja 1872 r. w Żernikach (wsi, która
blisko ćwierć wieku wcześniej straciła
prawa miejskie), obecnie gm. Janowiec Wlkp., pow. Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, jako syn Józefa i Katarzyny z d. Skoczyńska. Ochrzczono
go w miejscowym, gotyckim kościele
p. w. NNMP. W latach 1887-1892 był
uczniem Gimnazjum w Wągrowcu
(dziś to I LO im. Powstańców Wlkp.),
gdzie należał do Towarzystwa Tomasza Zana (TTZ), polskiej organizacji
niepodległościowej wspomnianej już
w poprzednich odcinkach niniejszego
cyklu. Temu tajnemu stowarzyszeniu
przewodzili tam wtedy Władysław
Rabski (1865-1925), urodzony w Kępnie literat, poseł Narodowej Demokracji na Sejm I kadencji II RP, dr filozofii
i dziennikarz upamiętniony w kępińskim kościele św. Marcina oraz Stanisław Przybyszewski (1868-1927),
słynny pisarz i poeta okresu Młodej
Polski, nazywany m.in. piewcą Wielkopolski. Tymczasem nasz bohater
przeniósł się w 1892 r. do Lipska w
Niemczech, gdzie poza kontynuacją
nauki prowadził działalność narodową
w polskiej kolonii robotniczej, na tyle
pionierską, że w 1893 r. założył tam I
w całej Saksonii, Towarzystwo Robotników Polskich. W Lipsku dokończył
też gimnazjum i w lutym 1894 r. zdał
maturę, a w końcu tego roku wyjechał
do Poznania i został studentem teologii poznańsko-gnieźnieńskiego Seminarium Duchownego. W 1897 r. przeniósł się do Gniezna, gdzie ukończył
studia i 24.02.1898 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Najpierw, w latach
1898-1901 był wikariuszem par. kat.
św. Stanisława Biskupa Męczennika w
Ostrowie Wlkp., dzisiejszej konkatedrze diecezji kaliskiej. W dn. 1.04.1901
r. objął zarząd par. kat. św. Marcina w
Kępnie (od 1.12.1909 r. został tam proboszczem), które to miasto jego oczami wyglądało wtedy następująco: …
Kępno było wówczas zniemczone,
szkoła niemiecka, dzieci polskie pod
wpływem rówieśników protestantów i
Żydów, rozmawiały pomiędzy sobą po
niemiecku i bawiły się po niemiecku,
starsi korespondowali po niemiecku
(…). Trzeba było ratować polskie dusze… W reakcji na zastaną sytuację
zorganizował nauczanie j. polskiego i
założył polskie towarzystwa. Jak sam
pisał: …przez spółdzielnię polską wyrwało się lud z zależności ekonomicznej niemieckiej, a po kilku latach pracy przebudził się duch polski u ludu i
nastąpiło odrodzenie narodowe… Tak
widziały to natomiast niemieckie władze miasta: …we wniosku do ministra
wojny o garnizon dla Kępna uzasadnia
się jego potrzebę celem zatamowania
systematycznej polonizacji, której kierującym motorem jest prob. Nowacki
(…). Polskie towarzystwa wyrastają
jak grzyby po deszczu. Założony przy
współudziale i z inicjatywy księdza
Bank Ludowy jest poważną instytucją,
która obrót pieniężny Polaków całkowicie koncentruje. Handel jest w polskim ręku, polskie rzemiosło jest silne,
a polski duchowny dba o to gdzie mają

jego parafianie kupować. Przy budowie kościoła są czynni tylko polscy
przedsiębiorcy, a niemieccy zostali
starannie wyeliminowani. Ks. Nowacki jest b. sprytny i jak tak dalej pójdzie
to m. Kępno zostanie przez niego zupełnie spolonizowane… Niemcy odpowiedzieli więc licznymi procesami
karnymi i dochodzeniami, posypały
się kary, m. in. za polskie sztandary (w
tym Towarzystwa Robotniczego) i polskie napisy na nich, pochody i publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa
przeciw zarządzeniom władzy niemieckiej oraz podburzanie do gwałtów. Za zorganizowanie w latach
1906-1907 strajku szkolnego w Kępnie
i okolicy, skazano go na 200 mk
grzywny lub 20 dni więzienia plus
koszty procesu, a pozostałych uwolniono. Przed powstaniem wlkp. utworzył Powiatową Radę Ludową i był jej
prezesem. Organizował zbiórki pieniężne na fundusz narodowy i zakup
broni. Jako że niemiecki Grenzschutz

Ks. I. Nowacki na zdjęciu z 1934 r. w legitymacji
kawalera Krzyża Niepodległości (CAW WBH,
KN 20.07.32)

w Kępnie otrzymał znaczne posiłki z
VI korpusu z Wrocławia nie było szans
na samodzielne wyzwolenie i utrzymanie miasta. Kępińska młodzież była
więc wysyłana przez ks. Nowackiego
na inne fronty powstania (potem także
na Odsiecz Lwowa i wojnę z bolszewikami). Niemcy uważali go za głównego prowodyra polskości i był kilkakroć aresztowany, przeprowadzano u
niego rewizje domowe i szykanowano.
Sam tak to opisywał: …od 13 stycznia
do 5 marca 1919 r. miałem areszt domowy i tylko rano na mszę do kościoła
mogłem pójść, a na wyjazd do chorego
potrzeba było zezwolenia. Codziennie
o godz. 11 musiałem się meldować na
detachment (tu wartowania). Od 20
czerwca do 30 lipca 1919 r. z rozkazu
wojskowych władz niemieckich deportowano mnie do obozu jeńców i zakładników w Neuhammer (wtedy trzymano tam także jeńców z armii
rosyjskiej, w czasie II wojny był tam
Stalag VIII E, a po wojnie więzienie
NKWD, dziś to Świętoszów, pow. Bolesławiec, woj. dolnośląskie). O wielkim wpływie uwięzionego na społeczeństwo polskie pow. kępińskiego

Źródła: CAW WBH, sygn.: KN 20.07.32; APP, Kartoteka m. Poznania, sygn.14863, k.129; APK, karta meldunkowa nr 405-406 z okresu okupacji; USC Kalisz, akt zgonu nr 675 z 1943 r.; grób na cmentarzu par. kat.
św. Marcina w Kępnie; red. A. Galiński, M. Budziarek, Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łódzkiego
1939-1940, Łódź 1992; IPN, straty.pl; www.wtg-gniazdo.org, wielkopolscy księża od XVIII do XX w.; str. www
par. św. Gotarda, Kalisz; str. www par. św. Zygmunta, Słomczyn, Biała Księga. Martyrologium duchowieństwa
– Polska XX w. (lata 1914-1989); badania i ustalenia własne oraz archiwum rodzinne autora;
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pisał już po zawarciu Traktatu Wersalskiego do MSW w Berlinie niemiecki
landrat: …ludność polska jest b. rozgoryczona aresztowaniem i internowaniem zakładników, w tym ks. Nowackiego, najbardziej poważanej i
najkompetentniejszej osobistości, tak
iż zamieszkali tu Niemcy obawiają się
rewanżu Polaków po przejęciu przez
nich powiatu… Ks. Nowacki kontynuował: …Po powrocie z internowania
organizowałem społeczeństwo, władze
tymczasowe, przeciwstawiałem się
wywożeniu lub dewastowaniu przez
Niemców mienia państwowego, taboru i szyn kolejowych oraz zapasów...
W przejmowaniu mienia poniemieckiego współdziałał z członkami koalicji, o czym wspominał potem delegat
brytyjski. Dalej pisał: …Kupowałem i
wysyłałem na front żywność, środki
dezynfekcyjne, lekarstwa, bandaże i
opatrunki, narzędzia lekarskie, a wyekwipowany w to wszystko wóz sanitarny ofiarowałem w im. obywateli
Kępna Dowództwu Okręgu Poznań
WP… Będąc jeszcze katechetą w
niemieckim gimnazjum w Kępnie,
stale podkreślał swą polskość i był
opiekunem wszystkich Polaków.
Jako dawny członek tajnej organizacji TTZ przyczynił się do zorganizowania jej wśród kępińskich gimnazjalistów,
służąc
radą
i
mieszkaniem na zebrania oraz opieką przed władzami pruskimi. Spolszczył tak gimnazjum i liceum żeńskie. Ks. Nowacki był też
budowniczym Domu Katolickiego
(1905-1906) i kościoła św. Marcina
w Kępnie (1909-1911). Niemcy zarzucali mu, że celowo pod płaszczykiem budowy kościoła wybudował
masywny dom katolicki, który miał
służyć nie tylko jako tymczasowa
świątynia, ale znalazły tam schronienie polskie stowarzyszenia. Budynek ten stał się: …fortecą i ośrodkiem zbiorowego życia polskiego w
Kępnie i powiecie… By temu zapobiec,
niemieckie władze cywilne proponowały mu bezskutecznie postawienie
na koszt państwa prowizorycznego baraku lub współużytkowanie kościoła
ewangelickiego. Nasz bohater był także wielkim krzewicielem myśli państwowej przychylnie ustosunkowanym do władz II RP, co potwierdzało
np. skuteczne poparcie listy prorządowej w wyborach do sejmu i senatu w
1930 r., bez narażenia zarazem autorytetu i wpływu na społeczeństwo o rożnych przekonaniach politycznych. A
jak się to ma do współczesnych oderwanych od rzeczywistości zarzutów,
że kościół nie powinien się mieszać do
polityki? Jako że ks. Nowacki nie miał
czasu na zajmowanie się sobą i był
zbyt skromny by ubiegać się o zaszczyty, w jego imieniu wniosek do
Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości (KKiMN) wystosował Nicefor
Sowa-Dąbrowiecki (1897-1972), legionista I Brygady, kawaler KN, w latach 1932-1939 starosta powiatowy w
Kępnie, oficer WP i AK, więzień KL
Auschwitz –Birkenau nr 4749, a potem
emigrant w USA. A tak m. in. pisał on
o naszym bohaterze: …ks. Nowacki
mający wielkie zamiłowanie do pracy
społecznej wśród polskiej ludności
pow. kępińskiego, starał się w I rzędzie
podnieść ją ekonomicznie i uniezależnić od instytucji i wpływów niemieckich. Sięgał z tym daleko poza parafię
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organizując częste wycieczki agitacyjne polskiej młodzieży do sąsiednich
powiatów Śląska Średniego, sycowskiego i namysłowskiego, gdzie krzewił zamiłowanie do pieśni i książki
polskiej, dzięki czemu poważna część
tych ziem należąca dziś do RP została
uchroniona od zupełnej, gwałtownie
postępującej germanizacji (…). Po wybuchu rewolucji w Niemczech zostaje
wybrany do Rady Robotników i Żołnierzy i przejmuje władzę w swoje
ręce. Organizuje z polskich rezerwistów armii niemieckiej oddział powstańczy, ulegając jednak przemocy
nadesłanego grenzschutzu. Nie upadając mimo to na duchu zawiązuje ponownie organizację tajną powstańców
w celu odebrania siłą miasta Kępna.
Zdradzony, zostaje aresztowany przez
władze wojskowe i wywieziony do Niemiec do obozu koncentracyjnego.
Zwolniony staje ponownie na czele Polaków w Kępnie, a w wolnym kraju
pracuje nad ugruntowaniem niepodległości (…). Nieustraszony patriota polski, który w najtrudniejszych warunkach i prześladowaniach nie upadł na
duchu i był obrońcą i krzewicielem
polskości na pograniczu Śląska. Szlachetna postać kapłana patrioty i żołnierza… Podanie złożono w maju 1932
r. i już w niespełna mies. później odznaczenie Krzyżem Niepodległości
(KN) zatwierdziła jednogłośnie Komisja
Powstania
Poznańskiego
KKiMN w 5-osobowym składzie, w
tym płk dypl. Ludwik Bociański i płk
dypl. Kazimierz Glabisz, wspomniani już w poprzednich odcinkach niniejszego cyklu. Zgodę wyraził ponadto płk dypl. Bohdan Hulewicz
(1888-1968), w okresie międzywojennym m.in. attache wojskowy ambasady RP w USA i szef Biura Personalnego MS Wojsk. Wniosek aprobował też
ppłk dypl. Wiktor Jakubowski (18931936), służący m.in. w oddz. II Sztabu
Generalnego (SG) WP i Inspektoracie
Armii, ostatnio d-ca 7 pułku artylerii
ciężkiej (pac) w Poznaniu, a zarazem
mąż Janiny z d. Łakińskiej (18881960), organizatorki żeńskiego harcerstwa, uczestniczki powstania wlkp.,
odznaczonej KN, jedynej kobiety z
Wielkopolski kandydującej w wyborach 19 38 r. do Sejmu, więźniarki KL
Auschwitz-Birkenau. Prośbę o odznaczenie potraktował pozytywnie także
ppłk dypl. Józef Skrzydlewski (18961952), przedwojenny kierownik wydz.
III planowania wywiadu wojennego i
dywersji wojennej w oddz. II SG WP,
po wojnie zamordowany przez UB, a
dziś w WKU Warszawa-Mokotów i
kadrach MON oraz kancelarii Prezydent RP blokuje się jego awans generalski, o jaki wystąpiłem przed laty, a
przecież teoretycznie tak bardzo czci
się tam Żołnierzy Wyklętych… W
uwagach w/w członków KKiMN czytamy: …za pracę niepodległościową w
tajnych organizacjach TTZ, za prześladowania i więzienia w czasie strajku
szkolnego, za zorganizowanie oddziałów powstańczych i przeciwstawienie
się zbrojnym siłom niemieckim, za zaaresztowanie i wywiezienie w głąb Niemiec, jako niebezpiecznego konspiratora, za wielki patriotyzm, jako kapłan
i żołnierz… Decyzję komitetu poparł
urzędowo, nie wnosząc zastrzeżeń do
osoby kandydata, wicewojewoda poznański Stanisław Kaucki (ur. w 1884
r., w latach 1934-1935 p.o. wojewody

poznańskiego) w piśmie z 8.06.1932 r.
Ostatecznie przesądziło zarządzenie
Prezydenta RP, prof. Ignacego Mościckiego (1867-1946) z 20.07.1932 r.
Po przyznaniu odznaczenia wnioskujący poprosił komitet o zwrot oryginalnych dokumentów księdza, dla niego cennych, a świadczących o jego
pracy niepodległościowej, stąd nie
mamy dziś tak wielu bezpośrednich
tego dowodów, które przepadły pewnie w czasie wojny. Kwestionariusz
przesłany przez komitet w 1932 r. ks. I.
Nowacki, zajęty sprawami społecznymi wypełnił i odesłał dopiero 2 lata
później, 10.03.1934 r. i w ciągu 3 tyg.
dostał drogą pocztową KN i legitymację. Odznaczono go także Złotym
Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Honorową PCK II st., a wszystkie widać
na jego zdjęciu z 1934 r. Nasz bohater
był zapewne na niemieckiej liście proskrypcyjnej dot. Polaków przeznaczonych do likwidacji lub uwięzienia, toteż zaraz po wkroczeniu hitlerowców
do Wielkopolski aresztowano go już 3
września 1939 za: …przynależność do
inteligencji, grup przywódczych i
działalność antyhitlerowską oraz wystąpienia antyniemieckie w rejencji
kalisko-łódzkiej… Osadzony najpierw
w więzieniu w Łodzi, skąd 7 września
był przekazany do gestapo we Wrocławiu, stamtąd przewieziony do więzienia w Rawiczu, a następnie w Kaliszu,
został zwolniony w połowie marca
1940 r. z zakazem powrotu do Kępna.
Zamieszkał więc od 28 marca 1940 r.
nieopodal kościoła św. Gotarda na kaliskim Rypinku przy Paul-Keller-Strasse 5 (dziś jest tam przedszkole
Sióstr Felicjanek), przedwojennej ul.
Augustyna Kordeckiego (bohaterskiego przeora Jasnej Góry z czasów „potopu szwedzkiego”), przemianowanej
wtedy na ulicę niemieckiego pisarza,
Paula Kellera (1873-1932). Przy tej
samej ulicy mieścił się w czasie okupacji niemiecki obóz pracy przymusowej, Gemeinschaftslager der Die Deutsche Arbeitsfront (DAF) nr 21. Dziś
władze Gdańska, który przed wojną
wbrew pozorom nie był dla Polaków
wolnym miastem, same nadają przestrzeni miejskiej miana ku czci gdańskich hitlerowców, przywracają niemieckie nazewnictwo i barwy, a nawet
usiłują blokować należyte uhonorowanie obrony Westerplatte, zamienionego przez nie na śmietnik... Czyżby i u
nich czas się zatrzymał na 1939 r., czy
raczej rozumu im brak, no bo że winią
tam za wszystko polskie „złe słowo”,
to żałosna i antypolska kpina, a jak
mawiał mój śp. wujek, Wojciech Górecki (1936-2002), za czas zmarnowany na lekcjach historii, wypowiadający słowa o złym słowie, może pozwać
swego nauczyciela o odszkodowanie… Podobnie dzieje się dziś w Warszawie, gdzie swe ulice obronili z pomocą tzw. sądów, tzw. bohaterowie
związku radzieckiego jak tow. Gagarin, komunistyczne organizacje przestępcze typu AL i im podobni, a blokuje
się wymianę tych delikatnie mówiąc
nieaktualnych i niepoprawnych politycznie nazw na miana prawdziwych
polskich bohaterów, bo w urzędzie miasta stołecznego czas zatrzymał się na
okresie komuny… Tymczasem przedwojenny proboszcz par. św. Gotarda w
Kaliszu w latach 1922-1939, ks. prałat
Stefan Martuzalski (1887-1974), jako
tajny wikariusz generalny diecezji
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włocławskiej podczas okupacji, sprawował nad nią faktyczny zarząd. Gdy
musiał uciekać przed gestapo, jak się
dowiedziałem po latach z jego listu pomagała mu m. in. moja babcia, Rozalia Górecka z d. Kozica (1911-2002),
absolwentka gimnazjum w Ostrzeszowie i AM w Poznaniu w klasie fortepianu, sama też potem aresztowana
przez tzw. władzę ludową, pensjonariuszka zakładu karnego dla kobiet w
Łodzi. Natomiast ks. S. Martuzalski,
po wojnie dziekan kaliski, wrócił do
swej parafii. Szybko jednak został
więźniem politycznym UB, a potem
znów był proboszczem u św. Gotarda.
W międzyczasie pełnił też posługę w
katedrze św. Mikołaja i wtedy to,
5.11.1948 r. napisał list w obronie mej
babci do UB: … w połowie marca 1941
r. zmuszony byłem uchodzić z Kalisza
w obawie aresztowania przez niemców
(pisał ich małą literą). W czasie ucieczki znalazłem się w Wągłczewie u ks.
prob. Edmunda Perczaka (1909-1942,
prefekt Publicznej Szkoły Powszechnej w Opatówku, pow. Kalisz, na początku wojny posługiwał też w par. św.
Klemensa w Wągłczewie, aresztowany w 1941 r., uwięziony w KL Dachau,
zamordowany w wieku 32 lat w komorze gazowej „zamku śmierci” w Hartheim, filii KL Mauthausen-Gusen, o
którego więźniach i ofiarach pisałem
już kilkakrotnie w TK i cdn.) i razem z
nim udaliśmy się na stację kolejową
Sędzice. Ponieważ wyjechać nie było
można musieliśmy nocować w Słomkowie Suchym (wszystkie pow. Sieradz),
gdzie przyjęli mnie b. życzliwie p. Góreccy. Zwłaszcza o p. Rozalii Góreckiej słyszałem dużo dobrego od ks.
Perczaka i sam się przekonałem, że
jest dobrą Polką i Katoliczką. Na podkreślenie zasługuje to, że wiedząc, iż
jestem ścigany przez okupanta zaproponowała mi u siebie nocleg z narażeniem własnego życia i całej rodziny…
W czasie okupacji niemieckiej w Kaliszu, kościół św. Gotarda, jako jedyny
w całym mieście był otwarty dla Polaków. Parafią kierował ks. Mieczysław
Janowski (1874-1949), prałat kolegiaty i kanonik kapituły kaliskiej oraz
dziekan północnego dekanatu kaliskiego, wcześniejszy kapelan WP i
proboszcz par. wojskowej św. Jerzego
działającej przy par. WNMP, przed
wojną proboszcz par. Wniebowzięcia
NMP w Kaliszu, dzisiejszego Narodowego Sanktuarium św. Józefa, kawaler
KN za działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Tymczasem
wg „Życia Kalisza” był to błędnie, jakiś bliżej nieokreślony ks.„Jankowski”, a nie wybitny kapłan Janowski,
widać i im pomyliło się z Gdańskiem… Nasz bohater, jako rezydent
parafii odprawiał zapewne msze i niósł
wszelką katolicką posługę nie tylko
kaliszanom, ale i okolicznej ludności.
Wycieńczony niemieckimi więzieniami zachorował na zapalenie płuc i
zmarł 17 lipca 1943 r. w kaliskim szpitalu, w wieku 71 lat. Początkowo został zapewne pochowany w Kaliszu na
cmentarzu par. św. Gotarda przy ul.
Częstochowskiej, a po wojnie był ekshumowany do Kępna na cmentarz par.
św. Marcina (sektor C, rząd 3, grób 1).
Całe życie kierował się zasadą Bóg,
Honor, Ojczyzna, widniejącą przez
wieki na polskich sztandarach wojskowych, poświecił wszystko dla dobra
Kępna i powiatu oraz jego mieszkańców, w nagrodę wrócił tam po śmierci.
Cześć pamięci prawdziwego
Tomasz Kostek Górecki,
Klub Kaliszan w Warszawie

aktualności
Uroczystości z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Na straży bezpieczeństwa
już od 100 lat
12 lipca br., na pamiątkę uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w 1919 r. ustawy o powołaniu Policji Państwowej, odbyły się
uroczystości z okazji 100. rocznicy
tego wydarzenia. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod
pomnikiem ku czci policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
pomordowanych w okresie II wojny
światowej.
Uczestnicy uroczystości wzięli
udział w mszy świętej w kościele pw.
św. Marcina w Kępnie, po czym przy-

mendant powiatowy Policji w Kępnie
mł. insp. Robert Ciesielski. - Początki służby policyjnej w odrodzonej
Polsce były czasem trudnym i wyjątkowym, szczególnie w takim mieście, jak Kępno, które było miastem
przygranicznym i w którym funkcjonowały obok siebie różnie kultury,
narodowości i wyznania. Początki
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie są nierozerwalnie związane z
doniosłym zdarzeniem, jakim było
Powstanie Wielkopolskie. Komenda
w naszym mieście została formalnie

jesteśmy coraz skuteczniejsi w zwalczaniu i ograniczaniu wszelkiego rodzaju przestępczości oraz cieszymy
się wysokim zaufaniem społecznym
– podkreślił komendant. - Składam

za to, że, nie bacząc na przeszkody
i niedogodności, zdecydowanie i
skutecznie realizujecie swoje zadania. Życzę wam, aby wasz trud i
zaangażowanie znajdowały uznanie
mieszkańców, a policyjny mundur
otaczał społeczny szacunek – mówił mł. isp. R. Ciesielski. Głos zabrał
też zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. R.
Kuster. - Policjanci, wstępując do
służby i ubierając mundur, ślubują,
że będą wykonywać swoje obowiązki z narażeniem życia i zdrowia.
Oby w naszym garnizonie nie trzeba
było oddawać tej najwyższej ofiary.
Służba policyjna jest bardzo trudna,
to ogromne brzemię spoczywające
na każdym policjancie – zaznaczył.
- Dla człowieka 100 lat to bardzo
wiele, nie każdy tylu lat dożyje. Ale
dla instytucji to jest już dobry fundament, dobre umocowanie, a wierzcie
mi – jesteśmy mocno umocowani,
społeczeństwo nam ufa, bo niesiemy
pomoc z narażeniem życia – podsumował insp. R. Kuster.
Podczas uroczystości kilkudziesięciu funkcjonariuszy odebrało akty
mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia i medale. Do-

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz Kompania
Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

wam wyrazy największego uznania
i podziękowania za ofiarną służbę.
Służba policyjna jest pełna napięć i
stresów, a wy podejmujecie decyzje,
od których zależy życie i zdrowie ludzi. Dziękuję za zaangażowanie oraz
Funkcjonariusze odebrali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, które
wręczył zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. R. Kuster

byli goście oraz pododdziały, w asyście Wrocławskiej Orkiestry Dętej,
przemaszerowały na kępiński Rynek,
gdzie uroczysty meldunek od dowódcy kom. Jarosława Przybylskiego
przyjął zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp.
Roman Kuster. Następnie na maszt
wciągnięto flagę Polski i odśpiewano
hymn państwowy. Historię Policji
Państwowej oraz o rok młodszej kępińskiej jednostki przypomniał ko-

Obchodom święta towarzyszył
pokaz sprzętu policyjnego

powołana do życia z początkiem lipca 1920 r., jako jedna z 14 komend
powiatowych 11. Okręgu Policji
Państwowej z siedzibą w Poznaniu
i swym zasięgiem obejmowała tereny od Mikstatu przez Ostrzeszów,
Kobylą Górę i Grabów, aż do Słupi
pod Bralinem, Siemianic i Rychtala, gdzie funkcjonowały posterunki
graniczne – przypominał. - Nasza
formacja ciągle się zmienia, pomimo wielu sprzeczności i trudności

Historię Policji Państwowej
przypomniał komendant powiatowy
Policji w Kępnie mł. insp. R. Ciesielski

datkowo, zastępca burmistrza Artur
Kosakiewicz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Kępnie Andrzejem Stachowiakiem wręczyli
podziękowania za wzorową służbę
dla dzielnicowych: asp. szt. Pawła
Marczyka oraz asp. Dariusza Dusia.
Zwieńczeniem uroczystości była
defilada z udziałem orkiestry, wyróżnionych policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie pod dowództwem asp. Sebastiana Skrobka
oraz Kompanii Honorowej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
pod dowództwem asp. sztab. Mikołaja Kamińskiego.
Uroczystym obchodom święta
towarzyszyła wystawa historyczna,
pokaz samochodów i sprzętu policyjnego, atrakcje dla dzieci, wizyta Sierżanta Pyrka oraz policyjna grochówka. Chętni mogli złożyć też podpisy
w księdze pamiątkowej.
KR

Zasłużonym policjantom
wręczono odznaczenia i medale
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IV Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych – Świba 2019

Gratka dla miłośników pożarnictwa

23 jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych uczestniczyły w
IV Powiatowym Zlocie Pojazdów Pożarniczych – Świba 2019. Imprezę dla
strażaków, miłośników pożarnictwa
i motoryzacji oraz ich rodzin po raz
kolejny przygotowała jednostka OSP
Świba. Wydarzenie dofinansował
oraz swoim patronatem objął Powiat
Kępiński.

twa warmińsko-mazurskiego oraz
przedstawiciele Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. Wszyscy z
dumą prezentowali swoje pojazdy –
od starych żuków, po najnowszej generacji pojazdy, a nawet motocykle.
Po zbiórce wszystkich przybyłych jednostek OSP i oficjalnym powitaniu, ze Świby
tradycyjnie wyruszyła parada samo-

Pokaz ratownictwa medycznego i technicznego zaprezentowali
strażacy z OSP Kępno i JRG Kępno. Fot. Jakub Fras

W zlocie udział wzięły nie tylko
jednostki OSP z powiatu kępińskiego,
ale także z sąsiednich – ostrzeszowskiego i wieruszowskiego. Przybyła
również zaprzyjaźniona z OSP Świba
jednostka OSP Łąkorz z wojewódz-

chodów strażackich, która przemierzyła wyznaczoną trasę przez: Donaborów, Jankowy, Baranów, ul.
Kwiatową i ul. Poznańską w Kępnie,
Krążkowy, Myjomice, Ostrówiec,
Kierzno, wracając znów do Świby.

Dla uatrakcyjnienia strażackiego pikniku przygotowano wiele atrakcji.
Wśród nich znalazły się konkurencje
sprawnościowe – niekoniecznie typowo strażackie – w których druhowie
mieli za zadanie przeciąć konar piłą
ręczną, przejechać slalomem między
pachołkami na drewnianej taczce,
przewrócić jak najwięcej kręgli przy
użyciu węża W-52, a także przejechać
wyznaczony odcinek zmodyfikowanym rowerem. Rywalizacja była formą zabawy, ale strażacy walczyli zawzięcie. Najlepsi zostali nagrodzeni.
Odbyły się także pokazy ratownictwa medycznego oraz technicznego, w którym czynny udział brali
strażacy z OSP Kępno i JRG Kępno,
a także pokaz akcji gaśniczej w wykonaniu OSP Baranów. Sprzęt ratownictwa wodnego zaprezentowali strażacy z OSP Bralin.
Nie zapomniano też o najmłodszych, dla których przygotowano
zabawy, a organizatorzy zadbali, aby
nikt z przybyłych nie opuścił imprezy
głodny.
Czwarty już zlot cieszył się du-

Druhowie mieli za zadanie przewrócić jak najwięcej
kręgli przy użyciu węża W-52. Fot. Jakub Fras

żym zainteresowaniem strażaków,
a także widzów dopingujących poszczególne jednostki i podziwiających samochody pożarnicze. Jak
zapewniają organizatorzy, impreza

będzie kontynuowana w kolejnych latach – oby z coraz większą frekwencją jednostek i gości.
KR
Jedną z konkurencji było cięcie
drewna piłą ręczną. Fot. Jakub Fras
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Podczas „Biegu dla Łukasza” na Osinach udało się uzbierać ponad 15 tysięcy złotych
na leczenie i rehabilitację Łukasza

zapisów brakło miejsc, więc limit
zwiększono do 150 osób. Po kolejnym
tygodniu limit zwiększono ponownie, tym razem do 200. A chętnych
było jeszcze więcej...
Choć trasa biegu prowadziła polnymi ścieżkami, więc do łatwych
nie należała, bieg był charytatywny,
dlatego wielu zrezygnowało z pomiaru czasu i z rywalizacji – liczył się
szczytny cel.
Wystartowali nie tylko zapaleni
biegacze, ale nawet ci, którzy na co
dzień nie biegają, ale dla Łukasza
postanowili zrobić wyjątek. Nie tyl-

puszczający muzykę w samochodach
i druhowie z OSP Świba, dbający o
bezpieczeństwo.
Jak się okazało, dobrych ludzi w
okolicy nie brakuje – szereg sponsorów wsparł organizatorów finansowo
i zadbał o atrakcyjne loteryjne fanty.
W realizacji wydarzenia pomogło
Koło Gospodyń Wiejskich w Zosinie
oraz mieszkańcy sołectwa Osiny. To
dzięki ich zaangażowaniu, poświęceniu i ciężkiej pracy impreza się udała.
Wszystkich osób, którym należą się
podziękowania, nie sposób wymienić. Każdy zawodnik otrzymał z rąk

W wydarzeniu uczestniczyło
ponad 200 osób

Pobiegli dla Łukasza
6 lipca br. w sołectwie Osiny miało miejsce wydarzenie otwierające
serca wielu ludzi na pomoc drugiemu
człowiekowi – „Bieg dla Łukasza”.
Łukasz Namysł to niespełna
33-letni chłopak, mieszkaniec Osin,

który pół roku temu, w Wigilię Bożego Narodzenia, uległ ciężkiemu
wypadkowi samochodowemu, wskutek którego doznał poważnego uszkodzenia kręgosłupa. Zmaga się on z
niedowładem czterokończynowym
W biegu mógł wystartować
każdy – bez względu na wiek

6

oraz oddycha za pomocą respiratora.
To właśnie dla niego zorganizowano
charytatywny bieg oraz loterię fantową w Osinach. - Dokładnie dwa
miesiące i 6 dni przed sobotnimi wydarzeniami grupa młodych biegaczy
z Runners Team Kępno brała udział
w Kępińskim Biegu Ulicznym, po
którym zorganizowała pierwszą
wspólną biesiadę. Sołtys Andrzej
Gabryś zaproponował młodym i
pełnym energii biegaczom wspólną
inicjatywę – mały bieg w Osinach
– pisze członek Runners Team Kępno Łukasz Dawid. - Chęć pomocy
Łukaszowi była czymś naturalnym.
Pojawiła się myśl, która zamieniła
się w dźwięk – dodaje.
Początkowo bieg był planowany
na kilkadziesiąt osób. Organizatorzy
nie spodziewali się jednak tak ogromnego zainteresowania i odzewu społeczności. Po tygodniu od otwarcia
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ko z Osin i powiatu kępińskiego, ale
nawet z innych województw. Biegli
sportowcy, strażacy, reprezentanci
firm, kobiety i mężczyźni, rodzice i
dzieci, biegł każdy, kto czuł potrzebę
wsparcia Łukasza. - To, co zrobiliście, przeszło nasze najśmieszniejsze
oczekiwania. Z małego biegu, jaki
miał być zorganizowany, zrobiła się
spora impreza biegowa. A tempem
zapisów możemy się równać z niejedną wielką, znaną w całej Polsce
imprezą – podkreślają organizatorzy.
Zawodników dopingowały dzieci,
podające na trasie wodę, kierowcy

mamy Łukasza, Anny Namysł, okolicznościowy medal.
Na leczenie i rehabilitację Łukasza udało się uzbierać ponad 15 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy złotych
to całkowity dochód z loterii fantowej
zorganizowanej przez Koło Koło Gospodyń Wiejskich w Zosinie, a ponad
5 tysięcy złotych to kwota pochodząca z „wpisowego”, jaka wpłynęła na
subkonto Łukasza w Fundacji „Kawałek Nieba”. Środki w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów
rehabilitacji 33-latka.
KR
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem na kilka dni zamienił się w duży plac
robót, których efektem jest reaktywacja ogrodu otaczającego budynek

W ramach kolejnego młodzieżowego projektu realizowanego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie powstaje
gra miejska ukazująca przemiany, jakie zaszły w naszym
mieście po 1989 roku

Znajdź w sobie wolność
i dołącz do gry!

Pomagali charytatywnie
zbudować ogród
Wszystko za sprawą finału ogólnopolskiej akcji Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych, w ramach którego pięć firm: „Agrecol”, „Ramp”,
„Kronen”, „Kwazar” oraz gościnnie
Gospodarstwo Szkółkarskie Marcinków wsparły placówkę w reaktywacji
zielonej przestrzeni ogrodowej wokół
budynku WTZ.
Każda z firm dostarczyła sprawdzone już produkty niezbędne do
aranżacji ogrodu (nasiona traw, nawozy, łopaty, grabie, węże ogrodowe,
opryskiwacze, ziemię itp.), zapewniła
też pomoc swoich pracowników podczas zagospodarowywania terenu.
Plany koncepcyjne nad projektem rozpoczęły się już kilka tygodni
wcześniej, kiedy to zaprojektowano
rozwiązania w nowo powstającej
ogrodowej przestrzeni.
Firma „Agrecol”, jako główny
koordynator tegorocznego finału,
podjęła działania związane z pozyskaniem kolejnego partnera akcji,
który wsparł inicjatywę w aspekcie
dostarczenia roślinnych produktów
niezbędnych do aranżacji ogrodu.
Wspólne prace z „Agrecolem”
trwały nie tylko przez finałowy dzień.
Ostatnie szlify i nadzór nad przedsięwzięciem miał miejsce jeszcze kilka
dni po 26 czerwca, kiedy to wolontariusze z partnerskich firm zjawili się
na ogrodowym placu boju. A było się
z czym zmagać, bowiem pracowali

w jeden z najcieplejszych dni w roku,
przy 360C w cieniu.
- Sama inicjatywa tworzenia
ogrodu nie powinna być jedynie
zadaniem, tylko ideą, dzięki której
tworzy się integracyjny pomost pomiędzy nami – partnerami projek-

rekomendacją tego, co udaje się
nam stworzyć. Ogród jest tutaj pretekstem do czegoś większego – zaznacza.
W projekt bardzo mocno zaangażowali się Uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej, w szczególno-

W ramach finału ogólnopolskiej akcji Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych
reaktywowano zieloną przestrzeń wokół budynku WTZ w Słupi pod Kępnem

tu RWO, a tymi, którzy tego bardzo
potrzebują – komentuje Dawid Kosakiewicz, dyrektor marketingu w
firmie „Agrecol”. - Czy to będzie kolejny dom dziecka, czy inna placówka pracująca na co dzień z osobami
w różny sposób poszkodowanymi
przez życie, to w gruncie rzeczy nie
ma znaczenia. Integracja poprzez
wspólne prace, budzenie wiary we
własne siły i szczery uśmiech na
twarzach uczestników są najlepszą

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej bardzo
mocno zaangażowali się w ogrodowy projekt

Projekt „Wolnościowa gra miejska” realizowany jest dzięki pozyskaniu
przez bibliotekę powiatową grantu w wysokości 6 tys. zł

ści ci, którzy biorą udział zajęciach
funkcjonującej w placówce pracowni
ogrodniczej.
W trzech częściach ogrodowych
zaaranżowano wiele roślinnych rozwiązań. Zasadzono m.in. drzewa
iglaste, stokrotki, różaneczniki, paprocie, bluszcze, bratki. W części
warzywno-owocowej pojawiły się
fasole, dynie, poziomki, truskawki.
W innej powstał trawnik wraz z donicami różnorodnych rodzajów ziół.
- Akcja Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze wyzwoliła w podopiecznych
warsztatu wiele kreatywnych pomysłów na działania poza budynkiem
ośrodka. Pomysł wspólnego tworzenia ogrodu rozbudził w uczestnikach
odpowiedzialność za jego utrzymanie i tym samym pozwala na prowadzenie hortikuloterapii. Warto też
wspomnieć o pomocy przy tworzeniu
tego dzieła udzielonej przez Nadleśnictwo Syców i Nadleśnictwo Siemianice - podsumowała udaną akcję
kierownik WTZ w Słupi pod Kępnem
Barbara Woźnica.
Oprac. bem

2 lipca w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kępnie spotkała się grupa młodzieży, uczestników nowego
projektu realizowanego w bibliotece
pt. „Wolnościowa gra miejska”. Zajęcia integracyjne prowadziła Natalia
Wolko-Stempniewicz, koordynatorka bibliotecznych działań młodzieżowych.
- Młodzi ludzie podczas realizacji projektu będą zajmować się
pozytywnymi zmianami w naszym
regionie po 1989 roku. Ich zadaniem
będzie znalezienie informacji na temat przemian, jakie miały miejsce
w naszym mieście i skonstruowanie
gry miejskiej, która będzie okazją do
podzielenia się tą wiedzą z rówieśnikami – tłumaczy N. Wolko-Stempniewicz.
Zadania na najbliższe tygodnie
zostały podzielone i uczestnicy ruszyli do działania.

Czas wakacji można wykorzystać do realizowania swoich pasji, poznawania nowych ludzi i zdobywania
ciekawych umiejętności. Młodzi ludzie z Kępna postanowili wspólnie
zrealizować ciekawe przedsięwzięcie. Wkrótce opracują scenariusz gry
i zaproszą do działań lokalnych partnerów przedsięwzięcia.
Projekt „Wolnościowa gra miejska” jest realizowany dzięki pozyskaniu przez bibliotekę grantu
w wysokości 6 tys. zł z programu
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności - „Równać Szanse 2018” Konkurs Specjalny - 30 lat wolności
1989-2019. Operatorem programu
„Równać Szanse” jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Partnerem medialnym projektu
jest „Tygodnik Kępiński”.
Oprac. bem

Młodzi ludzie wspólnie opracowują scenariusz gry,
prezentującej pozytywne przemiany, jakie zaszły w regionie

5978 wniosków na łączną kwotę ponad 20,6 mln zł złożyły do końca czerwca Koła Gospodyń Wiejskich, które w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ubiegają się o wsparcie finansowe. Na pomoc dla kół przeznaczonych jest w tym roku 40 mln zł

Koła Gospodyń Wiejskich wnioskują o ponad 20,6 mln zł

Nabór wniosków rozpoczął się
7 maja 2019 r. i potrwa w biurach
powiatowych Agencji do 31 października 2019 r., chyba że wcześniej
wyczerpana zostanie tegoroczna pula
środków przewidziana na ten cel.
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR,
które jest finansowane z budżetu

państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół
Gospodyń Wiejskich. Teraz figurują w nim 6992 organizacje tego
typu.
Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków
i wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego

nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł –
jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł - w przypadku, gdy koło
tworzy ponad 75 osób.
Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę
nadającą im osobowość prawną,
umożliwiającą prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej i dostęp do
państwowych dotacji, od tego roku
mogą powstawać nie tylko na wsiach.
Po zmianie przepisów mogą one być
tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także
na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich są
dostępne na stronie www.arimr.gov.
pl, w zakładce „Krajowy Rejestr Kół
Gospodyń Wiejskich”.
Oprac. bem
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Policja

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego w miejscowości Mnichowice

Wypadek z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego na 465 kilometrze drogi krajowej nr 11 w miejscowości Siemianice

Fot. KP PSP Kępno

straż pożarna

W czwartek, 11 lipca br., około
godziny 6.02, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o wypadku
z udziałem samochodu osobowego i
ciężarowego na 465 kilometrze drogi krajowej nr 11 w miejscowości
Siemianice. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Łęka Opatowska, OSP Opatów i OSP
Siemianice. - W zdarzeniu brały
udział: samochód osobowy, którym
podróżowały trzy osoby oraz samochód ciężarowy, w którym znajdował
się jedynie kierowca. W chwili przybycia na miejsce służb ratunkowych
jedna osoba pozostawała uwięziona w samochodzie osobowym bez
oznak życia, druga osoba reanimowana była na zewnątrz pojazdu.
Pasażerka osobówki została ranna.
Kierowca samochodu ciężarowego
nie wymagał pomocy medycznej.
Droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski. - Działania strażaków

Uderzył w słup i dachował w zbożu
W sobotę, 13 lipca br., około godziny 14.23, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o dachowaniu
samochodu osobowego w Mnichowicach. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Nowa Wieś
Książęca. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono, że w
wyniku uderzenia w słup telekomunikacyjny dachowaniu uległ samochód osobowy – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł

Michalski. Pojazdem podróżował
jedynie kierowca, który był przytomny i o własnych siłach wydostał
się z pojazdu. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej
osobie poszkodowanej. Przybyły
na miejsce Zespół Ratownictwa
Medycznego, po przebadaniu poszkodowanego, podjął decyzję o
przetransportowaniu go do szpitala
– dodaje kpt. P. Michalski. Przyczyny
zdarzenia bada Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie.
Oprac. KR

30-letni mieszkaniec Kępna, będąc pod wpływem alkoholu,
wszczął awanturę domową

Tragiczny wypadek w Siemianicach.
Nie żyją dwaj mężczyźni

Kierowca samochodu ciężarowego nie wymagał
pomocy medycznej. Fot. KP PSP Kępno

polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, wykonaniu dostępu do
osoby uwięzionej za pomocą sprzętu
hydraulicznego oraz ewakuacji jej
na zewnątrz pojazdu. Równocześnie
udzielano kwalifikowanej pierwszej
pomocy pozostałym osobom poszkodowanym, które następnie zostały
przekazane przybyłym na miejsce
zdarzenia Zespołom Ratownictwa
Medycznego. Pomimo prowadzonej

Pijany awanturował się
i groził policjantom

11 lipca br., około godziny 15.40,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został poinformowany
o awanturze domowej, do której doszło na ul. Spółdzielczej w Kępnie.
- Dzielnicowi, którzy udali się na
miejsce, ustalili, że 30-letni mieszkaniec Kępna, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę domową.
Mężczyzna nie reagował na polece-

nia policjantów, aby się uspokoił, był
agresywny i wulgarny w stosunku do
interweniujących funkcjonariuszy.
Ponadto mężczyzna groził policjantom pozbawieniem życia. W związku
z powyższym został zatrzymany i po
wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty znieważenia oraz kierowania gróźb karalnych – powiadomił st. sierż. Filip
Ślęk z KPP Kępno.
Oprac. KR

Kierujący mazdą z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu,
doprowadzając do zderzenia z ciężarowym Volvo. Fot. KP PSP Kępno

akcji ratowniczej, lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon
u dwóch mężczyzn podróżujących
pojazdem osobowym. Trzecia osoba
poszkodowana – kobieta – została
przetransportowana do szpitala – relacjonuje.
Na miejsce zadysponowano
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy badali
przyczyny zdarzenia. - 28-letni mężczyzna, kierujący pojazdem marki
Mazda, z nieustalonych przyczyn
zjechał na przeciwległy pas ruchu,
doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym marki Volvo, przeznaczonym
do transportu drewna – dłużycy, bez
ładunku – mówi st. sierż. Filip Ślęk
z KPP Kępno. W wyniku zdarzenia
śmierć na miejscu ponieśli: kierujący
samochodem Mazda oraz jego pasażer, 18-letni mężczyzna. Jadąca z
nimi 28-letnia pasażerka z obrażeniami ciała została zabrana do szpitala.
Kierujący samochodem ciężarowym
45-latek był trzeźwy. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają funkcjonariusze KPP Kępno. KR

Pożar zboża w miejscowości Nowa Wieś Książęca

Płonęło zboże, zagrożone były budynki

We wtorek, 9 lipca br., około godziny 14.03,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze zboża w Nowej
Wsi Książęcej. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie oraz OSP Nowa Wieś
Książęca, OSP Bralin i OSP
Mroczeń. - Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek
ochrony
przeciwpożarowej
stwierdzono pożar zboża oraz
trawy o powierzchni około
32 arów. Zagrożone były pobliskie zabudowania. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu dwóch prądów wody w
natarciu na pożar oraz jednego
prądu w obronie pobliskich zabudowań. Doprowadziło to do

ugaszenia pożaru. Zagrożone budynki zostały
sprawdzone kamerą termowizyjną – nie stwierdzono podwyższonej temperatury – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
Oprac. KR
Strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na pożar oraz
jeden w obronie pobliskich zabudowań. Fot. KP PSP Kępno

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!
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Trwają „Zielone wakacje z profilaktyką”, których uczestnikami są dzieci z gminy Kępno

Gmina Kępno zawarła porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie programu „Czyste
powietrze”

Cel – czyste powietrze

Wypoczynek, zabawa i profilaktyka
Zakończył się pierwszy turnus
„Zielonych wakacji z profilaktyką”.
12 lipca br. uczestnicy półkolonii
odebrali dyplomy kolonisty i wyprawki szkolne.
Podczas pierwszego turnusu wypoczywało 60 dzieci z: Mikorzyna,

Kierzna, Myjomic, Świby, Olszowy i
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.
W kolejnym turnusie, który trwać
będzie od 15 do 26 lipca br., uczestniczyć będą dzieci z: Krążkowych,
Hanulina, Osin, Szklarki Mielęckiej,
Borku Mielęckiego i Szkoły Podsta-

Uczestnicy półkolonii
zwiedzają i poznają okolicę

wowej nr 3 w Kępnie. Ogółem w „Zielonych wakacjach” udział weźmie aż
120 dzieci z klas I–IV szkół podstawowych z terenu gminy Kępno.
Koloniści uczestniczą w zajęciach oraz grach i zabawach na
świeżym powietrzu, spotkaniach z
ciekawymi ludźmi, wycieczkach do
gospodarstwa
agroturystycznego
oraz wizytach w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie i Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie. Dzieci korzystają też
z zewnętrznego basenu oraz pływalni
„Qarium”.
W ramach półkolonii realizowany jest program profilaktyczny, a
zajęcia i spotkania mają na celu m.in.
zwrócenie uwagi najmłodszych na
bezpieczeństwo podczas wakacji.
O liczne atrakcje oraz bezpieczny
dowóz, opiekę, wyżywienie, ubezpieczenie i wyprawkę szkolną dla
uczestników obu turnusów dba Gmina Kępno.
Oprac. KR

13 lipca br. w ogrodach starościańskich w Kępnie odbył się I Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych, zorganizowany w ramach obchodów XX-lecia powiatu kępińskiego

Zainaugurowano Powiatowy
Przegląd Zespołów Ludowych
Podczas imprezy, do udziału w
której zaprosiło Starostwo Powiatowe w Kępnie, zaprezentowało się 9
zespołów reprezentujących przede
wszystkim powiat kępiński, ale także
sąsiedni powiat ostrzeszowski.
Wystąpili: chór „Jutrzenka” z
Kępna (dyrygent - Cecylia Płaza), zespół „Harmonia” z Kępna (dyrygent
- Andrzej Ciurys), chór „Laskowianie” (dyrygent Renata Ciemny), chór
„Echo” z Łęki Opatowskiej (dyrygent
- Jadwiga Kłodnicka), chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „UNISONO”
z Kępna (dyrygent - Jacek Klyta),
zespół wokalny „Ale Babki” z Bralina (dyrygent - Henryk Kupczak),
zespół śpiewaczy „Harmonia” działający przy Kole Polskiego Związku

Emerytów i Rencistów w Grabowie
nad Prosną (dyrygent - Jadwiga
Ciesielska), zespół „Perzowianie” z
Perzowa oraz zespół folklorystyczny
„Doruchowianie” z Doruchowa (dyrygent - Zenon Dymarski).
Przegląd miał na celu kultywowanie tradycji kultury ludowej, promocję lokalnego folkloru, a także
zaprezentowanie dorobku artystycznego zespołów działających na terenie naszego powiatu i ościennych
miejscowości.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki za udział w wydarzeniu. Wręczyli je: starosta Robert
Kieruzal oraz wicestarosta Alicja
Śniegocka. Upominki dla występujących przygotowała także poseł do

Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska. Występy zespołów oglądali również członkowie
Zarządu Powiatu Kępińskiego: Krystyna Możdżanowska, R. Ciemny
i Marek Potarzycki oraz wójtowie
gmin: Perzów – Danuta Froń, Bralin
– Piotr Hołoś i Trzcinica – Grzegorz
Hadzik. Samorząd gminy Kępno reprezentował skarbnik Jarosław Ciesielski.
Jak podkreślają organizatorzy,
pierwsza edycja Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych wzbudziła ogromne zainteresowanie i już
dziś wiadomo, że wejdzie na stałe do
kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Powiat Kępiński.
Oprac. bem

12 lipca br. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
blisko 60 samorządowców z Wielkopolski odebrało porozumienia o
współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu „Czyste powietrze”. Wśród
nich znalazł się burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus. Dokumenty o współpracy i gratulacje
przekazał włodarzom miast i gmin
wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann wspólnie z prezesem
WFOŚiGW w Poznaniu Jolantą
Ratajczak i posłem Bartłomiejem
Wróblewskim.
„Czyste powietrze” to program
rządowy, który ruszył we wrześniu
2018 r. i potrwa do 2029 r. - Jego
najważniejszym celem jest zmniej-

scu, w gminie – mówiła J. Ratajczak.
Na realizację programu w tym roku
budżetowym WFOŚiGW w Poznaniu
posiada blisko 90 milionów złotych.
Pieniądze pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.
W Kępnie w ramach programu
„Czyste powietrze” samorząd będzie udzielał wsparcia mieszkańcom
gminy w wypełnianiu wniosków
o dofinansowanie oraz płatność w
ramach programu „Czyste powietrze”. Wsparcie ze strony pracowników urzędu będzie udzielane przy
rejestracji na portalu beneficjenta,
wypełnieniu i wysłaniu wniosku w
formie elektronicznej, zapoznaniu z
zasadami programu „Czyste powietrze” i dokumentami z nim związanymi oraz wsparciu przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie.

Wśród samorządowców, którzy odebrali porozumienia
o współpracy z WFOŚiGW, znalazł się burmistrz P. Psikus

szenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych, które powstają w
skutek spalania słabej jakości paliwa służącego do ogrzewania domów
jednorodzinnych – wyjaśnił Z. Hoffmann. W ramach programu można
uzyskać dofinansowanie na wymianę
starych i nieefektywnych źródeł ciepła
na bardziej ekologiczne i nowoczesne
źródła, spełniające najwyższe normy
unijne, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych
budynku. Inwestycje, które mogą być
dofinansowane w ramach programu,
pozwalają zmniejszyć roczne wydatki
na ogrzewanie nawet o 40%.
Zgodnie z założeniami porozumienia, to gminy będą przyjmować
teraz klientów ze swojego terenu,
zainteresowanych modernizacją kotłowni czy termomodernizacją budynku. - Wszystkie formalności będzie można zrealizować w gminie,
która wesprze formalnie i merytorycznie mieszkańca zainteresowanego programem. Dzięki naszej współpracy z samorządem będzie można
skorzystać z konsultacji i wsparcia
przy wypełnianiu wniosków na miej-

Warto dodać, że Gmina będzie dokonywała oceny wniosku o dofinansowanie, aby usprawnić proces weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale
nie będzie decydowała o przyznaniu
dofinansowania. Jedynie WFOŚiGW
będzie dokonywał pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami programu i
na tej podstawie dokona kwalifikacji
do przyznania pomocy.
Obecnie adresatami programu są
właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynku
jednorodzinnym lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą, a
także osoby, które uzyskały zgodę na
rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Mogą oni
wnioskować o dotacje lub pożyczki
przeznaczone na wymianę źródła
ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci
programu otrzymają dofinansowanie
na pokrycie nawet do 90% kosztów
kwalifikowanych inwestycji.
Oprac. KR
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ogłoszenia
W piątek, 5 lipca 2019 r., na kępińskim Rynku grupa młodzieży uczestnicząca w projekcie „I-grając z ogniem” zatańczyła
swój finałowy taniec, który był przygotowywany od 6 miesięcy. Dopisała pogoda i zachwycona pokazem publiczność

Wielki zlot miłośników wozów strażackich

Fot. www.konin.naszemiasto.pl

I-grając z ogniem,
rozpalili publiczność

Druhowie z OSP Kępno na XI Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Pożarniczych Fire
Truck Show w Główczycach

Projektowa grupa nazwała się „FUEGO”,
co po hiszpańsku znaczy „ogień”

Projektowa grupa nazwała się
„FUEGO”, co po hiszpańsku znaczy
„ogień”.
Uczestnicy zajęć rozpoczęli swoją przygodę z ogniem w lutym 2019
roku, gdy w Powiatowej Bibliotece
Publicznej ruszył projekt młodzieżowy prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne Euro-Art. Jego koordynatorem był Tomasz Nawrocki,
instruktor Hufca ZHP Kępno, animator działań społecznych. Fundusze na
zrealizowanie działań projektowych
biblioteka pozyskała z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”, zarządzanego

pozwolił mi poznać granice, a może
nawet je przekroczyć. Chodzi mi o
to, że ogień jest chyba najgroźniejszym żywiołem, a jednak można go
opanować i władać nim - mówi Agata. - Bardzo fascynujące przeżycie
pokazujące, jak możesz „bawić się”
najsilniejszym żywiołem i czerpać z
tego frajdę, a jednocześnie pokonywać swoje lęki i granice – dodaje.
Inna
uczestniczka
projektu
- Zuzanna przyznaje, że projekt
odkrył przed nią fascynujący, nieznany wcześniej świat. - „I-grając z
ogniem” dało mi przede wszystkim
nową pasję, coś w czym napraw-

Już po raz jedenasty mała miejscowość Główczyce na Opolszczyźnie za sprawą Fire Truck Show stała
się strażacką stolicą Polski.

Kępińscy strażacy zaprezentowali się z chlubą swojej jednostki –
zabytkowym samochodem gaśniczym marki Magirus

Finał projektu „I-grając z ogniem” zachwycił
zgromadzoną na kępińskim Rynku publiczność

przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Jest to jeden z kilku projektów młodzieżowych, jakie obecnie
realizowane są w bibliotece powiatowej w Kępnie.
Uczestnicy projektu „I-grając z
ogniem” wykazali się dużą wytrwałością i samozaparciem w osiąganiu
postawionych sobie celów. Aby uzyskać tak spektakularny efekt w tak
krótkim czasie, młodzież spotykała
się na wielogodzinnych zajęciach,
ćwicząc precyzję i koordynację ruchów pod okiem doświadczonych
trenerów. Temat wzbudził bardzo
duże zainteresowanie wśród młodych
ludzi. Pomimo ogromu pracy, jaką
musieli wykonać, aby zaprezentować
taniec z ogniem podczas finałowego
występu, członkowie grupy bardzo
dobrze wspominają projektowe spotkania.
- Poznałam wielu ciekawych ludzi, a przede wszystkim ten projekt

10

W Fire Truck Show udział wzięli
także druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kępnie. Kępińscy strażacy zaprezentowali się z chlubą swojej

dę chciałabym się zatracić. Jestem
ogromnie wdzięczna za dostanie
szansy na naukę czegoś tak przyjemnego i imponującego jak teatr ognia.
Sądzę też, że jak na „zbitkę” osób,
które w gruncie rzeczy się nie znały,
to po zakończeniu tego projektu możemy stworzyć coś dobrego i dalej się
w tej grupie rozwijać – komentuje.
Z wypowiedzi młodych uczestników projektu jasno wynika, że nie
zamierzają kończyć swojej przygody
z teatrem ognia po zakończeniu działań projektowych. Pewnie wkrótce
znowu o nich usłyszymy.
- Program „Równać Szanse” to
sporo możliwości spełniania marzeń
i zdobywania nowych umiejętności.
Zapraszamy chętnych młodych ludzi do współpracy przy kolejnych
realizowanych w bibliotece powiatowej projektach – podsumowuje Natalia Wolko-Stempniewicz z PBP w
Kępnie. 		
Oprac. bem

Tegoroczny, XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych
Fire Truck Show, który odbywał się
od 5 do 7 lipca, był rekordowy – do
Główczyc przyjechały 172 pojazdy,
od kilkudziesięcioletnich zabytków,
przez kultowy amerykański wóz strażacki, po nowe Scanie i Volvo. To
prawie o 20 pojazdów więcej niż w
roku ubiegłym, dlatego bez wątpienia
można stwierdzić, że zlot zdobywa
coraz większą popularność. Z roku
na rok przedsięwzięcie rozrasta się w
błyskawicznym tempie. Świetna atmosfera i niecodzienne atrakcje przyciągają nie tylko strażaków, fanów
pożarnictwa i motoryzacji, ale też rodziny z dziećmi. Czterocyfrowa liczba uczestników mówi sama za siebie.

jednostki – zabytkowym samochodem gaśniczym marki Magirus z
1923 r. Wóz, mimo prawie 100 lat, jakie upłynęły od produkcji, wciąż jest
w pełni sprawny.

Zlot rozpoczął się tradycyjnie
mszą świętą w kaplicy świętego Floriana, następnie wszystkie samochody zostały poświęcone i przejechały w wielkim korowodzie ulicami
Główczyc. To jedna z bardzo wielu
atrakcji, jakie co roku przygotowują
organizatorzy. Liczne konkursy, zawody, wybory miss zlotu, animacje
dla dzieci, szkolenia i pokazy, pyszne
smakołyki, koncerty oraz wieczorne
zabawy taneczne nie pozwoliły nawet
na chwilę nudy. Nie mogło zabraknąć
także Fire Truck Shower, czyli Wielkiego Prysznica, podczas którego
znalezienie suchej osoby graniczyło z
cudem. Strażacy, za pomocą działek
wodnych i linii wężowych, zamienili
plac zlotu w ogromną kałużę.
Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show
w Główczycach jest dla jednostek
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nabycia nowych umiejętności i nawiązania znajomości, a
także prezentacji swojego wozu strażackiego i wyposażenia jednostki.
KR

Uwielbianą przez uczestników imprezy atrakcją jest Fire Truck
Shower, czyli Wielki Prysznic. Fot. www.firetruckshow.pl

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kępińskiego otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

OSP z dofinansowaniem na sprzęt

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w
lutym br. ogłosił otwarty konkurs
ofert przeznaczony dla Ochotniczych
Straży Pożarnych – „Wyposażenie
jednostek OSP z terenów wiejskich
w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z
wyłączeniem zakupu wozów strażackich”. Program ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem ochotniczych
straży z całego kraju.
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Dofinansowanie na zakup sprzętu
w ramach programu w zakresie ratownictwa i ochrony ludności otrzymały
22 jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z południowej Wielkopolski. Wśród jednostek z powiatu kępińskiego środki przyznano: OSP
Myjomice-Ostrówiec, OSP Mechnice, OSP Kierzno, OSP Olszowa, OSP
Mikorzyn i OSP Drożki. - Cieszę się,
że praktycznie wszystkie jednostki
z naszego terenu, które aplikowały

o te pieniądze, otrzymały fundusze.
Był to kolejny program skierowany
do Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ubiegłym roku na sprzęt dla OSP
Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczył
100 milionów złotych. Jestem przekonany, że są to bardzo dobre inicjatywy, a pieniądze trafiają do strażaków,
którzy każdego dnia ratują zdrowie,
majątek i życie ludzi – podkreślił poseł
Jan Dziedziczak.
Oprac. KR

Region

gmina
Opatowscy seniorzy wzięli udział w rajdzie rowerowym
zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz

wieści znad pomianki
lipiec 2019, nr 29 (931)
Rozstrzygnięcie, ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łęce Opatowskiej z
siedzibą w Opatowie, konkursu plastycznego „Plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo”

Odjazdowy
Bibliotekarz 2019

7 lipca br. o godzinie 14:00 spod
siedziby biblioteki w Opatowie wyruszyła grupa rowerzystów, biorących
udział w wycieczce zorganizowanej
przez bibliotekarzy. Rajd odbył się w
ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz, a jego uczestnikami byli członkowie Koła Seniorów
w Opatowie.

Podczas postoju seniorzy wzięli
udział w quizie wiedzy o literaturze,
za co otrzymali przygotowane przez
bibliotekarzy dyplomy. Uczestnicy
rajdu podziękowali organizatorom
rowerowej wycieczki słodkim upominkiem.
Nie mogło też zabraknąć wspólnego śpiewania znanych piosenek

Nagrodzeni za promowanie
biblioteki i talent plastyczny
Dyrektor biblioteki Gabriela Brzezińska wręczyła laureatom dyplomy i nagrody
W piątek, 28 czerwca 2019 r.,
nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu
plastycznego pn. „Plakat promujący
bibliotekę i czytelnictwo”.

Lista laureatów

Kategoria II (kl. 4-6):
1. Klaudia Kołek
2. Nina Szefer
3. Milena Ignasiak
Kategoria III (kl. 7-8):
1. Edyta Cicharska
Wyróżnienie:
Karolina Ignasiak (kl. „0”)

Adresatami konkursu były dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół
podstawowych oraz gimnazjum na
terenie gminy Łęka Opatowska.
Organizatorzy chcieli, aby przedsięwzięcie było okazją do: stworzenia
przez uczestników plakatu zachęcającego do czytania książek i odwiedzania biblioteki, a także do promocji
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania zainteresowań
czytelniczych. Wśród postawionych
sobie celów wymieniają również: rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych i kreatywności, jak również zachęcanie dzieci i młodzieży do

częstszego kontaktu z biblioteką.
Każdy z uczestników konkursu
mógł wykonać tylko jedną pracę zachęcającą do odwiedzania biblioteki i
czytania książek – plakat w formacie
A3. Technika wykonania prac była
dowolna.
Oceny zgłoszonych prac dokonała
komisja konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny prac:
wartość merytoryczna i zgodność z
tematem konkursu, samodzielność
wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora, jak również staranność wykonania i stopień trudności.
Oprac. bem

GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2019, nr 29 (882)
Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną przygotowują w okresie letnich wakacji szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży

Wakacyjne atrakcje z GOK i biblioteką
- Za nami dwa tygodnie spotkań z młodymi mieszkańcami gminy Perzów. Dzieci mogły wspólnie
oglądać bajki, grać w Xbox czy gry
planszowe. Największym zainteresowaniem jednak cieszyły się zajęcia kreatywne - informują organiza-

torzy wakacyjnych zajęć w gminie
Perzów.
- Najmłodsi nauczyli się nowych
technik wykonywania ozdób – kwiaty ze wstążek, decoupage oraz tworzyli piękne kartki okolicznościowe
– relacjonują.

Dużym zainteresowaniem najmłodszych
cieszą się zajęcia kreatywne

Na 18 lipca zaplanowana została
kolejna atrakcja dla najmłodszych dmuchaniec w sali sportowej GOK,
a na początku sierpnia gminę Perzów
odwiedzi Happy Bus.
Kolorowy autobus już 4 sierpnia
zawita na tereny rekreacyjne przy
GOK. Pod okiem wolontariuszy z
różnych stron świata dzieci będą
mogły wziąć udział w kreatywnych
zabawach integracyjnych i aktywnościach sportowych oraz uczyć się
języka angielskiego.
Na zakończenie wakacji odbędzie się Turniej Paintballa Laserowego Laser Tag. Do udziału w tej ciekawej rozgrywce mogą zgłaszać się
wszyscy mieszkańcy, niezależnie od
wieku.
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Biblioteki Publicznej
przekonują, że warto wziąć udział
w organizowanych przez nich wydarzeniach: - Serdecznie zachęcamy do
udziału w wakacyjnych zajęciach!
Oprac. bem

W rajdzie wzięli udział
seniorzy z Opatowa

Do przejechania mieli ponad 26
kilometrów trasą: Opatów – Łęka
Opatowska – Zmyślona Słupska –
Stogniew – Kuźnica Słupska – Lipie – Raków – Siemianice – Granice
– Szalonka – Opatów. Na szczęście,
pomimo porannego deszczu i dość
silnego wiatru w ciągu dnia, pogoda
dopisała na tyle, że uczestnikom rajdu
udało się pomyślnie przejechać całą
zaplanowaną trasę.
Przy Izbie Pamięci w Rakowie
rowerzyści zatrzymali się na przygotowane przez bibliotekarzy grillowe
przysmaki, kawę i ciasto. Postój pozwolił zregenerować siły, posilić się,
odprężyć i przyjemnie spędzić czas.

oraz dowcipów, dzięki czemu wszyscy byli w doskonałych humorach.
Zmęczeni, ale zadowoleni cykliści powrócili do Opatowa około godziny 18:00.
Organizatorzy imprezy podkreślają, iż rajd nie mógłby się odbyć
bez wsparcia kilku osób. - Dziękujemy Katarzynie Szczepańskiej za
zebranie grupy uczestników oraz
sołtys Rakowa - Iwonie Woźnicy za
możliwość zorganizowania grilla
w Rakowie. Słowa podziękowania
składamy też Dariuszowi Holce, bez
pomocy którego nie udałoby nam się
rozpalić tego wietrznego dnia grilla
– zaznaczają.
Oprac. bem

Dwa projekty Gminy Perzów znalazły się na liście wniosków, które uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymają pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Pomoc finansowa

na zagospodarowanie przestrzeni

W Kozie Wielkiej powstanie nowy plac zabaw,
a w Domasłowie zagospodarowany zostanie staw

Celem konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś” jest wsparcie
niewielkich projektów służących
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. W ramach jego IX
edycji złożono 283 wnioski. Wśród
pozytywnie ocenionych znalazły się
dwa projekty złożone przez Gminę
Perzów: na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kozie Wielkiej
i w Domasłowie.

Nowy plac zabaw powstanie
w Kozie Wielkiej. W Domasłowie
zagospodarowany zostanie staw, zamontowane zostaną również dodatkowe elementy rekreacyjne.
Łączna wartość pomocy finansowej, jaką Województwo Wielkopolskie przekaże Gminie Perzów
na realizację obu zadań, wynosi
37.133,00 zł.
Oprac. bem
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G£OS TRZCINICY
lipiec 2019, nr 29 (1095)
Podsumowanie zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz literackich warsztatów twórczych w
roku szkolnym 2018/2019, realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy

Zakończyła się realizacja zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”

Budowa przedszkola
w Laskach dobiegła końca

Budowa przedszkola
w Laskach została zakończona

Bajkowe kolaże
28 czerwca br., podczas spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Trzcinicy, zakończono warsztaty
z cyklu „Czwartkowych spotkań z
książką” w roku szkolnym 2018/2019.
Z tej okazji dzieci uczestniczące
w zajęciach odwiedził wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik, który
przeczytał uczestnikom warsztatów

wakacyjne opowiadanie „Na plaży” o
przygodach czerwonego pieska Clifforda i Emily Elizabeth. Następnie
razem z dyrektor biblioteki Renatą
Gość rozdali wszystkim obecnym
dzieciom dyplomy uczestnictwa w
zajęciach oraz nagrody książkowe.
Wójt pogratulował dzieciom zapału oraz rozwijania swoich zdolności

Dzieci bawiły się w kalambury, rysując
i odgadując znane postacie z bajek

manualnych, a następnie życzył im
udanych wakacji. Po tej części spotkania przyszedł czas na zabawy ze
słodkimi nagrodami. Dzieci bawiły
się w kalambury, rysując i odgadując
znane postacie z bajek.
- Już dzisiaj zapraszamy wszystkie dzieci na wakacyjne warsztaty, które odbędą się w sierpniu. O
szczegółach będziemy informować
na portalu społecznościowym Facebook, stronie internetowej biblioteki
oraz plakatach informacyjnych –
mówi dyrektor trzcinickiej książnicy
R. Gość.
Warsztaty są przygotowywane
oraz przeprowadzane przez R. Gość
oraz bibliotekarza Agnieszkę Kałkę. Literackie warsztaty twórcze dla
dzieci pn. „Bajkowe kolaże”, przeprowadzone w maju i czerwcu br.,
są zrealizowane w ramach programu
„Partnerstwo dla książki” i zostały
dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Oprac. KR

Obecnie trwają czynności odbiorowe i związane z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie nowego
obiektu. Rozpoczęto też wyposażanie przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt.
Na realizację tej inwestycji Gmina Trzcinica pozyskała z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki

zewnętrzne w wysokości blisko miliona złotych. Samorządowi udało
się też zdobyć środki zewnętrzne na
projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Laskach”. Jego
wartość wynosi 157.987,50 zł, a dofinansowanie to aż 134.289,37 zł.
Oprac. bem

Trwa odbiór
i wyposażanie obiektu

Gmina Trzcinica zawarła umowę z Oświetleniem Ulicznym i
Drogowym na wykonanie w bieżącym roku inwestycji i modernizacji oświetleniowych

Gminna dotacja dla parafii rzymskokatolickiej w Trzcinicy

Odrestaurują św. Stanisława Biskupa Będzie nowe oświetlenie

Wójt G. Hadzik oraz ks. proboszcz W. Cieplik podpisali umowę, na mocy której
przekazana została gminna dotacja na odnowienie rzeźby św. Stanisława Biskupa

12

Opiewający na kwotę 11.000,00 złotych
wniosek parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Trzcinica. Następnie radni podczas czerwcowej sesji
absolutoryjnej podjęli stosowną uchwałę.
Umowa na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Trzcinica na realizację zadanie pn.
„Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy rzeźbie św. Stanisława Biskupa,
znajdującej się w kościele parafialnym pw. św.
Stanisława Biskupa w Trzcinicy” podpisana została 28 czerwca br. Gminę reprezentował wójt
Grzegorz Hadzik, a parafię - ks. proboszcz
Wiesław Cieplik.
Zadanie ma zostać zrealizowane do końca
lipca br.
Oprac. bem
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Przedmiotem umowy jest wymiana oświetlenia na nowe w technologii LED na odcinkach: Nowa Wieś
(całość miejscowości), Ignacówka
Trzecia, Aniołka Parcele (kierunek
Wielki Buczek) i Smardze (odcinek
łączący). Ponadto uzupełnione zostaną punkty oświetleniowe: Trzcinica
– ulica Słoneczna i rondo oraz Laski

– ulica Lipowa. Inwestycyjnym zadaniem będzie także odcinek Wodziczna – kierunek Teklin, gdzie powstanie nowa linia oświetleniowa.
Łączna wartość inwestycji i
modernizacji to 60.000 zł, z czego
47.000 zł to środki Gminy Trzcinica.
Oprac. KR

Zapraszamy na

pielgrzymkę samolotową
do Ziemi Świętej
w dniach od 13-19.09.br. z parafii Trzcinica
(wylot z Wrocławia).
Bliższe informacje u ks. prob. W. Cieplika,
nr tel. 62 / 78 151 06.

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13

Region

gmina
Kolejne dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Trzcinica zostaną wyposażone w system selektywnego powiadamiania

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzcinicy zwiedzili Wrocław

Gmina wspiera finansowo
strażaków ochotników

Wycieczka do stolicy Dolnego Śląska
2 lipca 2019 roku odbyła się całodniowa wycieczka do stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia, sfinansowana
przez Gminę Trzcinica. Wzięło w niej
udział 45 uczniów z klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Trzcinicy.
O atrakcyjny program pobytu we
Wrocławiu zadbało Biuro Podróży
„Latawiec Travel”. Pierwszym jego
punktem były odwiedziny w Hydropolis, jedynym centrum wiedzy
na temat wody w Polsce. Następnie
uczestnicy wycieczki odbyli rejs statkiem po Odrze. Podczas rejsu dzieci
podziwiały: Muzeum Narodowe,
Most Pokoju, Urząd Wojewódzki,
Most Grunwaldzki, Dom na wodzie
oraz Ostrów Tumski.
Oprac. bem

Podziwiano widoki podczas
rejsu statkiem po Odrze

echo rychtala
lipiec 2019, nr 28 (895)

W system selektywnego powiadamiania wyposażone zostaną dwie
jednostki: OSP w Aniołce Pierwszej
i Piotrówce. Zostaną im przekazane
dotacje z budżetu Gminy Trzcinica,
które pozwolą na podpisanie umów
z wykonawcą i realizację montażu
sprzętu. Każda jednostka otrzyma
8.044,00 zł.
Gmina Trzcinica złożyła zapytanie ofertowe na zakup wraz z montażem i programowaniem dwóch systemów selektywnego powiadamiania,

cja porozumień z jednostkami: OSP
Laski na zakup 2 radiotelefonów i
pompy szlamowej, OSP w Piotrówce – zakup 2 aparatów powietrznych
z czujnikami, a także OSP Trzcinica
– zakup 4 latarek, aparatu powietrznego z czujnikiem oraz systemu podtrzymywania napięcia z montażem.
Gmina Trzcinica przekazała łącznie
na te zadania 27.726,06 zł.
Ponadto jednostka OSP w Wodzicznej otrzymała środki na remont
garażu: 6.000 zł pochodzi z Komen-

Jednostka OSP w Piotrówce, podobnie jak OSP w Aniołce Pierwszej,
wyposażona zostanie w system selektywnego powiadamiania

zawierających: stację z radiotelefonem, czujnik, moduł, antenę bazową, okablowanie i materiały pomocnicze. Na zapytanie odpowiedzieli
trzej wykonawcy, oferując ceny od
16.088,00 zł brutto do 20.910,00 zł
brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Wielobranżowa „FOKS”
z Siekierek Małych.
Ponadto zakończyła się realiza-

dy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu,
a 1.000 zł to wkład Gminy Trzcinica.
W garażu zakupiona i zamontowana zostanie nowa brama oraz szafki
ubraniowe.
Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Trzcinica otrzymały
również pieniądze, o łącznej wartości 6.272,00 zł, na zakup węży
W-52 i W-75.
Oprac. bem

Podpisana została umowa na zadanie pn. „Przebudowa
szatni przy boisku sportowym na szatnię dla gości w miejscowości Rychtal”

Wieczorny Turniej Piłki Nożnej Seniorów na rychtalskim „Orliku”

„Wolni Strzelcy” zwycięzcami turnieju Szatnia będzie przebudowana
Umowa została zawarta między Gminą Rychtal a firmą „ALIKO”,
reprezentowaną przez właściciela D. Maryniaka (po prawej)

6 lipca br. na rychtalskim „Orliku” odbył się Wieczorny Turniej Piłki Nożnej Seniorów. Świetna impreza
piłkarska, oparta na czystej rywalizacji i grze fair play, cieszyła się dużym
zainteresowaniem nie tylko zawodników, ale również kibiców. - Zarówno
drużyny z pierwszej, jak i ostatniej
lokaty, wykazały się wyjątkowo wysoką kulturą gry piłkarskiej, pokazały, że tego rodzaju turnieje to dobry sposób na czynny wypoczynek
po pracy i nauce. To także dobry czas
na spotkania towarzyskie i wymianę

różnych poglądów, związanych chociażby z życiem codziennym – podkreślił gminny koordynator sportu
Piotr Nasiadek.
Po kilku godzinach zaciętych
walk piłkarskich, klasyfikacja końcowa ukształtowała się następująco:
pierwsze miejsce zdobyli „Wolni
Strzelcy” (Mateusz Klimpel, Adrian Bystry, Szymon Skiba, Karol
Sadura, Przemek Klimpel, Patryk
Moś, Oskar Malcher, Dawid Żłobiński), drugie miejsce wywalczyła
drużyna „Głuszyna Team”, trze-

cie przypadło drużynie „Trzcinica
Team”, a czwarte – „Drożki Team”.
Zawodnicy otrzymali medale.
Sędziami rozgrywek byli: Dominik Makowski i P. Nasiadek. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za wspaniałą postawę piłkarską i
zapraszamy na kolejne imprezy rekreacyjno-sportowe na rychtalskich
obiektach sportowych jeszcze w te
wakacje – podsumował gminny koordynator sportu.
Oprac. KR

2 lipca br. wójt gminy Rychtal
Adam Staszczyk podpisał umowę na
zadanie pn. „Przebudowa szatni przy
boisku sportowym na szatnię dla gości
w miejscowości Rychtal”. Umowa została zawarta między Gminą Rychtal a
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „ALIKO” z Rych-

tala, reprezentowaną przez właściciela
firmy Dawida Maryniaka.
Zakres prac remontowych obejmuje roboty budowlane, elektryczne
i wodociągowo-kanalizacyjne. Koszt
inwestycji wynosi 101.345,85 zł brutto.
Termin zakończenia prac wyznaczono
na 31 października br. Oprac. KR
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Region

gmina
kurier baranowa
lipiec 2019, nr 29 (1124)
W czwartek, 4 lipca br., w „Baranowskiej Chacie” odbyły się dwa spotkania konsultacyjne:
w sprawie budowy obwodnicy Baranowa oraz II etapu obwodnicy Kępna

Dwie obwodnice, jedno spotkanie
O 19.00 firma „DROMOST”
przedstawiła przygotowaną koncepcję przebiegu obwodnicy Baranowa.
Mieszkańcy kierowali wiele pytań do
głównego projektanta drogi – Marka
Kruszewskiego. W głównej mierze
chodziło o możliwość zmiany przebiegu trasy, tak, aby ominąć działki
poszczególnych mieszkańców. Projektant zapewnił, że opracowany
przez niego projekt jest najbardziej
optymalny, choć istnieje możliwość
dokonania pewnych poprawek. Chodzi tutaj głównie o miejsce skrzyżowania z drogą na Jankowy (przy
kapliczce). Zmiany w dalszym ciągu

trasy są niewskazane ze względu na
możliwość wystąpienia kolejnych kolizji z innymi działkami lub, co gorsza, niespełnienia sztywnych parametrów technicznych przyjętych dla
dróg o charakterze lokalnym. Padły
też pytania o termin realizacji tej inwestycji. W odpowiedzi mieszkańcy
dowiedzieli się, że będzie to 2021 r.
Ogólny odzew mieszkańców był pozytywny, czego dowodem były brawa
dla Mariana Kremera – głównego
pomysłodawcy obwodnicy Baranowa.
Natomiast o godzinie 20.00 odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Baranów z głównym wykonawcą

budowy II etapu obwodnicy Kępna
– firmą „PUT INTERCOR”. Ta inwestycja jest już na ostatniej prostej
i w przeciągu kilku dni można spodziewać się wjazdu ciężkiego sprzętu
na teren budowy. Głównym celem
spotkania było przekazanie informacji odnośnie rozpoczęcia robót przez
wykonawcę inwestycji na terenie
posiadającym decyzję Zezwolenia
na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRiD) oraz rozmowa na temat zasiewów na działkach rolnych w liniach
rozgraniczających.
B. Malinowski

12 lipca br. w Bibliotece w Mroczeniu odbył się spektakl krakowskiego teatru „Maska”
pt. „Prastara książnica – skarb i tajemnica”

Bo mądrość tkwi nie tylko w Wi-Fi,
czyli o pożytku z czytania

X sesja Rady Gminy Baranów

Problemy Gminy
z „Wodociągami Kępińskimi”

3 lipca br. odbyła się X sesja Rady
Gminy Baranów. Głównym tematem
obrad była sprawa niedoboru wody
i braku rozliczenia finansowego spółki „Wodociągi Kępińskie”.
W kilku sołectwach gminy Baranów mieszkańcy mają poważne problemy z niedoborem wody. - Chodzi
głównie o Mroczeń, Mariankę Mroczeńską, Łękę Mroczeńską, Grębanin i Żurawiniec, ponieważ dotyczy
to jednej Stacji Uzdatniania Wody.
Mamy zgłoszenia od mieszkańców
tych miejscowości, że wieczorem w
ogóle nie mają wody – mówi wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Problem został zgłoszony do
„Wodociągów Kępińskich” – Gmi-

prezes informował ich, że gmina nie
daje pieniędzy i nie ma na remonty takich rzeczy. Oczywiście jest to
błędna informacja. Gmina Baranów
cały czas przekazuje do Spółki środki. Pan prezes jeszcze nie rozliczył
się za środki na 2018 r., które od nas
dostał. To było 750 tysięcy złotych.
W tym roku przekażemy 140 tysięcy
złotych na remonty, awarię i drobne inwestycje oraz nowe przyłącza.
Mam nadzieję, że prezes rozliczy się
jak najszybciej – przyznaje B. Lewandowska-Siwek.
Wójt nie ukrywa, że sprawa przeciwko drugiemu udziałowcowi może
zostać zgłoszona do sądu. - Będziemy
kierować sprawę do sądu, ze wzglę-

Głównym tematem obrad była sprawa niedoboru wody i braku
rozliczenia finansowego spółki „Wodociągi Kępińskie”. Fot. Radio SUD

na Baranów jest mniejszościowym
udziałowcem w Spółce (20% udziałów). - Jeżeli mamy niecałe 20%
udziałów w Spółce, to powinny w
odpowiednich proporcjach jakieś
pieniądze iść na naszą gminę. Niestety, nic w tym zakresie się nie dzieje, dlatego ubolewam, bo ludzie się
budują i mają problemy, żeby podłączyć wodę i kanalizację – podkreśla wójt. Pojawiły się jednak kolejne
trudności. - Zaczęłam monitować
temat, gdy mieszkańcy sami jeździli
do „Wodociągów Kępińskich” i pan

du na to, że burmistrz nie zezwala na
wejście trzeciego członka do Rady
Nadzorczej spółki „Wodociągi Kępińskie” z ramienia Gminy Baranów
– zaznaczyła. Baranowski samorząd
w Spółce miałby reprezentować były
prezes „Wodociągów Kępińskich”
Mirosław Grygier. - Pan Grygier
miał być naszym reprezentantem,
dlatego że zna tę Spółkę od podszewki. Niestety, nie wiem, dlaczego boją
się pana Grygiera – zarówno prezes,
jak i burmistrz – dodaje B. Lewandowska-Siwek.
Oprac. KR

Ogłaszane są przetargi na poszczególne etapy dokończenia
budowy kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie

Ruszyły przetargi na dokończenie
budowy kompleksu

Aktorzy krakowskiego teatru
„Maska” zabrali małych widzów na
odległą wyspę, by wspólnie poszukiwać tam skarbu. Główna bohaterka
znalazła się w całkiem nowym dla
siebie świecie. Dziewczynka, która
wcześniej wszystkich odpowiedzi
szukała w Internecie, nie mogła połączyć się z Wi-Fi. Przerażona, nagle zorientowała się, że bez sieci nie
wie, jak rozpalić ognisko i jak bez
GPS-a znaleźć drogę do skarbu. Na

14

szczęście spotkała kangurka, Minionka i szamana, którzy podzielili
się z nią swoją mądrością i zdobytą
wiedzą. Uczestnicy spektaklu, jako
członkowie załogi Piratki – głównej bohaterki – pomogli jej pokonać
trudy wyprawy. Rebus, rozwiązany
przy wsparciu małych pomocników,
zaprowadził do biblioteki – miejsca,
które jest prawdziwą skarbnicą wiedzy. To tu, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, mogą codziennie na nowo

odkrywać świat, a książki chętnie
zabiorą wszystkich czytelników w
fantastyczną podróż.
Na zakończenie odbyła się rozmowa dotycząca książnicy – jej roli,
panujących tam zasad oraz pożytku
płynącego z czytania. W tej przygodzie uczestniczyli najmłodsi czytelnicy biblioteki oraz uczestnicy
z letnich półkolonii w Baranowie.
Wszystkim towarzyszyły niesamowite emocje i świetna zabawa.
el
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Rozpoczęło się ogłaszanie przetargów na poszczególne etapy dokończenia budowy kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie. W jego
skład wejdzie nowa szkoła, przedszkole oraz hala sportowa, w pobliżu powstanie „Orlik” i kameralny
stadion lekkoatletyczny. - Ponieważ
zabraliśmy trawiaste boisko piłkarzom pod budowę szkoły, to chcemy
wybudować stadion z płytą piłkarską
i bieżnią tartanową. Myślę, że właściciele tych gruntów wyrażą zgodę
na sprzedaż gruntów bądź zamianę
i będziemy realizować to zadanie –
mówi wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Budowa szkoły podstawowej
wraz z halą sportową i przedszkolem
kosztować miała 26 milionów złotych. Umowę na realizację zadania
Gmina Baranów zawarła z wykonawcą – firmą „Polaqua” Sp. z o. o.

z Piaseczna – 19 lipca 2017 r. Jednak
inwestycja stanęła w miejscu, po tym
jak w listopadzie 2018 r. pracownicy
firmy zeszli z placu budowy.
Teraz inwestycję rozbito na
mniejsze zadania: w pierwszej kolejności mają być wykonane prace
przy przedszkolu i szkole, a następnie – hali sportowej. Ze względu na
nieprzewidziane trudności realizacja budowy kompleksu oświatowo-sportowego ma duże opóźnienie.
- Myślę, że to wszystko przesunie się
o 12 miesięcy, ale robimy wszystko,
żeby cała inwestycja zakończyła się
jak najszybciej. Jeżeli 1 września
2020 r. dzieci pójdą do tej szkoły,
będę bardzo zadowolona, jednak
kierownik inwestycji uważa sceptycznie, że nie zdążymy. Dlatego zakładamy, że będzie to styczeń 2021 r.
– podkreśla B. Lewandowska-Siwek.
Oprac. KR

Region

gmina
93. urodziny pana Alfonsa Puchały

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2019, nr 29 (1205)
Braliński plener członków Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego

Malarze w plenerze
Miniony weekend był bardzo
pracowity dla członków Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu
Kępińskiego. Czternaścioro artystów
zwiedziło gminę Bralin wzdłuż i
wszerz, poszukując miejsc wartych
utrwalenia. Podczas wspólnego
obiadu okazało się, że dokładnie
10 lat temu odbył się w Bralinie plener, który był inicjatywą do założenia
stowarzyszenia. Po 10 latach historia
zatoczyła koło i malarze mogli znowu
zawitać do gminy Bralin. Efekty ich
pracy będzie można podziwiać już
jesienią podczas wystawy.
KW

Malarze podczas
pleneru w Bralinie

Urodzinowy koncert
pana Alfonsa

Wójt (po lewej) wręczył jubilatowi (u dołu) list gratulacyjny
oraz kosz upominkowy, jednocześnie składając życzenia

15 lipca br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś wraz z kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną
Urbańską mieli przyjemność gościć

Jubilat zaprosił wszystkich
zebranych na prywatny koncert

u pana Alfonsa Puchały, mieszkańca
Mnichowic, który 14 lipca br. obchodził swoje 93. urodziny. Z tej okazji
wójt wręczył jubilatowi list gratulacyjny oraz kosz upominkowy, jednocześnie składając w imieniu swoim
oraz władz samorządowych gminy
Bralin najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu,
miłości oraz samych szczęśliwych
chwil w otoczeniu najbliższych.
Całość spotkania przebiegała
w pełnej serdeczności atmosferze.
Podczas uroczystości wraz z panem
Alfonsem byli obecni jego najbliżsi:
córka Jolanta z mężem, syn Bogdan,
wnuk Piotr oraz prawnuk Tymoteusz. Jubilat zaprosił wszystkich zebranych na prywatny koncert, wykonując kilka utworów na keyboardzie.
KW

Kolejne wydawnictwa pocztowe zostały stworzone przez
Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin

W 135. rocznicę
urodzin Jana Rybarka
Artyści poszukiwali miejsc
wartych utrwalenia

Członkowie stowarzyszenia cieszą
się, że mogli odwiedzić gminę Bralin

Biblioteka Publiczna w Bralinie bierze udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek”

Michał Małym Czytelnikiem

Kolejnym laureatem akcji „Mała
książka – wielki człowiek” został Michał Piotrowiak, który w Bibliotece

Michał Piotrowiak odebrał zasłużony
dyplom Małego Czytelnika

Publicznej w Bralinie odebrał zasłużony dyplom Małego Czytelnika. Michał wytrwale i systematycznie przy-

chodził do biblioteki, wypożyczał
książki, zdobywając komplet naklejek-sówek na swojej Karcie Małego
Czytelnika. Oprócz dyplomu laureat
otrzymał książkę z klasyką pięknych
bajek i wierszy dla dzieci. Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów i
wspaniałych przygód w świecie książek.
Przypomnijmy, że we wrześniu
ubiegłego roku Biblioteka Publiczna
w Bralinie włączyła się do pilotażowej edycji kampanii społecznej
„Mała książka – wielki człowiek”,
skierowanej do trzylatków i ich rodziców. Obecnie udział w nim mogą
wziąć wszystkie dzieci urodzone w
2016 r., zarówno te już zapisane do
biblioteki, jak i zupełnie nowi czytelnicy.
Ewa Jędrysiak

24 czerwca br. minęła 134. rocznica urodzin Jana Rybarka. Był on
czynnym działaczem niepodległościowym, niestrudzonym bojownikiem o polskość Bralina w okresie
zaborów. W czasie plebiscytu opracował wspólnie z ks. Tomaszem
Gabrielem i Benedyktem Jańskim
memorandum o polskość Sycowskiego dla Komisji Alianckiej, działającej
na Górnym Śląsku. J. Rybark napisał
dzieje swej rodzinnej miejscowości
„Bralin”, wydane w 1936 r. Stał się

jedną z pierwszych ofiar zbrodni hitlerowskiej, zastrzelony 1 września
1939 r.
W rocznicę urodzin J. Rybarka
Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin wydało okolicznościową kopertę oraz znaczek personalizowany.
Wydawnictwa te są do nabycia w
budynku Poczty Polskiej w Kępnie.
Kolejne wydawnictwa filatelistyczne
są planowane na 1 września br. – w
80. rocznicę śmierci J. Rybarka.
Marian Kucharzak
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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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

US£UGI

Sprzedam działki budowlane 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 166/07/19)

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

Naprawa komputerów, laptopów, strony i
sklepy internetowe, obróbka grafiki.
Tel. 889 786 700.
(TK 163/07/19)

Sprzedam mieszkanie 78 m2, 3 pokoje,
2 łazienki, z dużym garażem i dużą piwnicą
- Kępno, Osiedle Odrodzenia.
Tel. 693 112 263, 695 259 001.
(TK 158/06/19)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
kupię
Kupię obrazy Antoniego Serbeńskiego.
Tel. 880 435 435.
(TK 150 /06/19)

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

sprzedam

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

Sprzedam: lodówkę oraz przegrobiarko-zgrabiarkę 7-gwieźdźistą.
Tel. 62 79 14 883.
(TK 167/07/19)

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)

Sprzedaż drewna opałowego: liściaste,
iglaste. Tel. 510 183 522. (TK 161/07/19)

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

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia pomieszczenie 70 m2 z zapleczem socjalnym, na działalność produkcyjną
lub usługową - Kępno. Tel. 728 458 563.
(TK 169/07/19)
Lokal do wynajęcia, 30 m2 - Rynek 5.
Tel. 889 969 422.
(TK 164/07/19)
Do wynajęcia mieszkanie na Os. Murator.
Tel. 889 914 907.
(TK 162/07/19)
Do wynajęcia lokal 38 m2 pod usługi lub
handel - Os. Kopa. Tel. 510 285 430.
(TK 159/06/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

rolnicze

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)

z własnoręcznym podpisem

Wężyk i Bentkowski.
Księgozbiór liczył
około 10 tys. sztuk.
Telefon 512 108 049.

STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

Sprzedam citroena C2, poj. 1.1, rok 2009,
benzyna, cena 6,5 tys. zł. Tel. 508 205 144.
(TK 168/07/19)
Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.
Sprzedam opla zafirę B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)

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

z księgozbioru
Hrabiego Feliksa Wężyka
byłego właściciela Pałacu
i ziemi w Mroczeniu

informuje, że
w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno oraz na stronie
Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony na okres 21 dni
tj.: od 15 lipca 2019 roku do 05 sierpnia 2019 roku
- wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
oznaczonej jako działki nr: 676/16 o pow. 0,0003 ha,
677/24 o pow. 0,0059 ha, 691/15 o pow. 0,0066 ha, położone w mieście
Kępnie - księga wieczysta nr KZ1E/00062327/2 przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

motoryzacja

Uwaga!

Kupię książki

STAROSTA KĘPIŃSKI

MASAŻ

I REHABILITACJA

DOMOWA
- TANIO -

TEL. 723 882 777

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 10c
Ze szczegółowymi informacjami na temat wymagań
jakim powinna odpowiadać osoba kandydująca na stanowisko
dyrektora, wymaganych dokumentach jakie powinna zawierać
oferta oraz sposobu i terminu jej składania można zapoznać
się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kępnie:
www.powiatkepno.pl

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO:

- Technolog - Programista CNC
- Konstruktor
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV
drogą mailową na adres: ema-elfa@ema-elfa.pl
lub bezpośrednio do siedziby firmy.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Przedsiębiorstwo Prywatne EW-RO

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

zatrudni osoby na następujących stanowiskach:
-	technolog kontroler jakości ze znajomością
rysunku technicznego oraz programu AutoCad
- ślusarz ze znajomością rysunku technicznego
- spawacz metodą mig/mag
- ślusarz - operator piły taśmowej
Gwarantujemy pracę w miłej atmosferze
i zadowalającej płacy.
Wszelkich informacji udzielamy osobiście w siedzibie Firmie EW-RO
w Klinach nr 31 lub telefonicznie pod numerem 62 78 190 13.

Ogłoszenia

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda sklep
Mielęcin
- Weronikopole 11,
sklep nr 22
w Bralinie
przy ul. Miodowej 5,
kontener z Mercedesa
SPRINTERA 315.
Tel.: 62 / 78 126 54.

sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

reklamy
VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
UWAGA! 6 CZERWCA 2020 ROKU ŚWIĘTUJEMY W KĘPNIE
100- LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Obchody tego pierwszego stulecia odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 25. Już od początku
bieżącego roku szkolnego trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości,
na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych absolwentów, uczniów,
przyjaciół i nauczycieli. Z tej okazji planujemy zorganizować wiele ciekawych spotkań i uroczystości.
Chcemy też wydać II część monografii pt. „Wspomnienie z tamtego
wczoraj”, która może stać się swoistym pamiętnikiem z przeszłości zarówno absolwentów, nauczycieli jak i pracowników szkoły. Aby tak się stało
prosimy o przekazywanie swoich wspomnień do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25, w kopercie z dopiskiem
„100-lecie”. Oryginalne i pomysłowe reminiscencje zostaną nagrodzone.
Wewnątrz koperty prosimy umieścić nr telefonu, zgodę na upublicznienie
przekazanych informacji oraz nazwę szkoły, której wspomnienie dotyczy.
Jeśli skrywasz miłe wspomnienia, którymi chcesz się podzielić z innymi, a nie masz możliwości ich spisania, zadzwoń pod nr 62 782 99 00, a
autorzy monografii odnajdą Cię i przedstawią Ci zasady redakcyjnej współpracy. Też znajdziesz się w monografii.
ZACHĘCAMY DO WSPOMNIEŃ
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U. „GRZEŚ” TORZENIEC
PRZEWOZY AUTOKAROWE & BIURO PODRÓŻY

zapraszamy na wycieczki krajoznawcze
w sezonie 2019
NOWY ROK * NOWE KIERUNKI
* TURNUSY SANATORYJNE TRUSKAWIEC ZACHODNIA UKRAINA
* MAJÓWKA z wypadem na BORNHOLM
WCZASY * Sarbinowo * Niechorze * Świnoujście
WYCIECZKI * Licheń * Mazury * Zakopane *
Bieszczady * Lwów * Dolina Rospudy * Wilno

BIURO PODRÓŻY z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz 601 58 11 65; Mirosława 609 50 28 25.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

SUKNIE ŚLUBNE

lokal handlowo-usługowy

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

o powierzchni 21 m2

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

OFERUJEMY TAK¯E:

kontakt: 600 959 111.

 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

 stroiki

ZATRUDNI

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020
przypada wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki
polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą
i radością dyrekcję, społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły
ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów
i Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej
szkole! Zapraszamy serdecznie!
Komitet Organizacyjny
VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków LO nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

TAPICERÓW

STOLARZY

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

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

tel .

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

ogłoszenia

- Oferta pracy -

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Remigiusz Mróz - „Listy zza grobu”

na stanowisku:

Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja Burzyńska wciąż otrzymuje od niego wiadomości. Zadbał o to, przygotowując je zawczasu i zlecając coroczną wysyłkę tego samego,
pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje to już jedynie jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach zaczyna dostrzegać drugie dno… Tymczasem do
miasteczka po dwudziestu dwóch latach wraca Seweryn Zaorski. Patomorfolog i samotny
ojciec dwójki dzieci kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai i rozpoczyna remont. W zniszczonym garażu odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami, które rzucają nowe światło
na sprawę sprzed dwóch dekad…

pracownik merytoryczny (asystent-kustosz).
Szczegóły oferty na stronie:

http://www.muzeumkepno.pl/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy,350.html
Zachęcamy do przesłania aplikacji na adres:

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Peter Zuckerman, Amanda Padoan - „Pochowani w niebie. Niezwykła historia
Szerpów i największej tragedii na K2”
Kiedy Edmund Hillary jako pierwszy zdobył Mount Everest, u jego boku stał Szerpa
Tenzing Norgay. Szerpowie – pozostający w cieniu i pomijani przez historię bohaterowie
– od zawsze towarzyszyli himalaistom. Wiele relacji z wypraw wysokogórskich opisuje
dramatyczne zmagania podczas wspinaczki po poręczówkach. Skąd jednak te liny się tam
wzięły? Kto prowadził akcję ratunkową? Są jednak takie historie, które rzadko oglądają światło dzienne. Do nich należą historie Szerpów. W 2008 roku, gdy jedenaście osób
straciło życie na K2, najbardziej zabójczej górze, dwóch Szerpów przeżyło. Bazując na
wywiadach i niedostępnych wcześniej materiałach Zuckerman i Padoan po raz pierwszy
oddają im głos. Autorzy opowiadają historię Chhiringa Dorje i Pasanga Lamy, podążając za nimi od ich rodzinnych wiosek, położonych wysoko w Himalajach, przez slumsy
Katmandu, lodowce Pakistanu aż do obozu u stóp K2. Obserwujemy ich, gdy czekają na
śmierć, bez czekanów i narzędzi, i towarzyszymy im podczas akcji ratunkowej, która przeszła do historii himalaizmu.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Tomas Gonzalez - „Trudne światło”
Nieszczęście jest jak wiatr. Zjawia się w sposób naturalny i nieprzewidziany. Wystarczy chwila, by podmuch połamał gałęzie drzew, ale nie jest w stanie wyrwać ich z korzeniami. Ta metafora doskonale oddaje życie Davida. David, uznany malarz, w swoim domu
w Kolumbii wraca do chwil, które wszystko zmieniły. Wypadek Jacobo. Podróż do kliniki
w Portland. Ostatnie dni z Sarą. Jaki będzie jego ostatni obraz: czarno-biały czy jednak
pełen barw? Ta osobista historia z pozoru opowiada o cierpieniu i stracie, ale tak naprawdę
o bliskości i życiu. I nie jest to literatura łatwych wzruszeń. Na takie terytoria zapuszczać
się mogą tylko prawdziwi mistrzowie pióra.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 29
SPONSORZY NAGRÓD:

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 24 lipca 2019 r.

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

1. Remigiusz Mróz - „Listy zza grobu”,
2. Peter Zuckerman, Amanda Padoan „Pochowani w niebie...”,
3. Tomas Gonzalez - „Trudne światło”.

Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 28 nagrody otrzymuj¹:

Z. Małolepsza (Olszowa), M. Kulig (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.

18

Tygodnik Kępiński 18 lipca 2019

Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Dojdziesz do wniosku, że czas pozbyć się części obowiązków, a nawet zakończysz pewną niechcianą znajomość. Nie wymagaj od siebie nadludzkiego wysiłku,
bo staniesz się zestresowany i przemęczony.

Byk 21 IV – 21 V
Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni.
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych,
ale najlepiej czuć się będziesz w samotności. Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz po ulubione
książki i filmy.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nie będziesz egoistą i dostrzeżesz sens czynienia dla
innych dobra. Chętnie pomożesz komuś, kto nie radzi
sobie ze swoimi sprawami. Zapowiada się więcej towarzyskich wydarzeń i okazji do wymiany doświadczeń.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 18.07.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 19.07.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 20.07.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 21.07.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 22.07.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 23.07.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 24.07.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

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.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Powiodą się sprawy, na których ci bardzo zależy. Nie
siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż losowi!
Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz okażą
się korzystne, warto o nie bardziej zabiegać. Możesz
liczyć na pomoc wpływowych osób.

Lew 23 VII – 22 VIII
Otrzymasz dobrą wiadomość lub zaproszenie na miłą
uroczystość. Weź w niej udział i nie stroń od towarzystwa. Możesz nawiązać sympatyczne znajomości,
zdobyć nowe umiejętności lub uczestniczyć w wesołej
podróży.

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Zapisuj sny, analizuj omeny i wydarzenia, które zdają
się dawać ci rady od Losu. Spotkaj się z przyjaciółmi,
których ostatnio zaniedbywałeś. Ktoś na pewno potrzebuje twojej rady i opieki.

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

Waga 23 IX – 23 X
Otworzą się przed tobą nowe możliwości, a ty w porę
dostrzeżesz je i wykorzystasz. Karta wróży nową propozycję lub zawarcie znajomości z osobą, dzięki której
wiele się nauczysz. Obserwuj więc uważnie wszystko,
co teraz ci się przydarza i nie obawiaj się ryzyka.

Skorpion 24 X – 21 XI
Czeka cię propozycja wyjazdu, współpracy lub nawiązania ciekawej znajomości. Będziesz ruchliwy, wesoły
i towarzyski. Wystarczy ci czasu na wszystko, choć
rodzinne obowiązki mogą trochę ucierpieć.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Zaufaj sobie i w porę wycofaj się ze spraw lub znajomości, które budzą obawy. Nic złego ci nie grozi, a
wydarzenia biec będą spokojniejszym rytmem. Uda ci
się znaleźć więcej czasu na odpoczynek, marzenia i
zajęcia, które związane są ze sztuką.

(62) 78 292

prośba o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
(62) 78 292 84

Koziorożec 22 XII – 19 I
Nadrób więc szybko zaległości i bądź gotowy do rozmowy. W sprawach, które wymagają współpracy z
innymi ludźmi, postaraj się jasno określić, co masz
wykonać sam, a co należy do drugiej osoby. Inaczej
napracujesz się za dwoje!

Wodnik 20 I – 18 II
Kiedy inne osoby w twoim otoczeniu ogarnie marazm
i zniechęcenie, ty poczujesz przypływ energii. Wykorzystasz każdą okazję, aby zaistnieć publicznie i pokazać innym swoje talenty. Masz szansę zdobyć ciekawe
zadanie.

Ryby 19 II – 20 III
Postanowisz zdobyć nowe umiejętności. Z zapałem
przystąpisz do nauki, będziesz więcej czytać i dyskutować z osobami, które mają większe od ciebie doświadczenie. Zadawaj pytania, badaj różne możliwości.

kontakt:

PROMOCJA
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Oferujemy
kuchnie standardowe
i pod zabudowę!

Cena:

Zestaw 1,6 / 2,6 m

1579,-

pomiary / montaż / doradztwo

Telefon: 601

535 534
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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, w 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
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Rusza

PKO Ekstraklasa,

Drygas i Tuszyński
u progu
nowego sezonu

W weekend wystartuje nowy sezon PKO Ekstraklasy. Pod względem piłkarskiego kunsztu nie jest w najmniejszym stopniu spektakularną ligą w Europie, ale sympatia do drużyn sprawia, że to jeden z najatrakcyjniejszych produktów sportowych dostępnych
w rodzimej telewizji. Inauguracja sezonu 2019/2020 będzie istotna zwłaszcza z punktu widzenia kibica w regionie. W składach
Pogoni Szczecin i Zagłębia Lubin zobaczymy Kamila Drygasa oraz Patryka Tuszyńskiego, a więc dwóch piłkarzy, którzy swoje
kariery z poważniejszym futbolem rozpoczynali w Marcinkach Kępno.

W minioną sobotę zakończyły się sportowe półkolonie z tenisem ziemnym, organizowane przez Kępiński Klub Tenisowy. W tym roku z przedsięwzięcia kępińskiego klubu skorzystało 40 dzieci z gminy Kępno

Kolejne edycja półkolonii z tenisem
przeszła do historii
13 lipca zakończyły się półkolonie sportowe z tenisem, zorganizowane przez Kępiński Klub Tenisowy. Dzięki finansowemu wsparciu przez Gminę Kępno z sześciodniowego wypoczynku na terenie Kępna skorzystało 40 dzieci z naszej gminy w wieku 7-12 lat. Organizatorzy zapewnili bardzo bogatą ofertę wypoczynku. Jak co roku w programie półkolonii była nauka tenisa ziemnego, zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia plastyczne, warsztaty dotyczące profilaktyki
zagrożeń dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyły w wycieczce na basen Qarium w Kępnie. Uczestnicy wypoczynku zwiedzili też
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie. Dodatkowo dzieci już po raz czwarty uczestniczyły w zajęciach z gier
planszowych, które prowadziła Ewa Szalek wraz z wolontariuszami z planszostrady działającej przy Kępińskim Ośrodku Kultury.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie dzieci z funkcjonariuszami Komedy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy w
sposób bardzo ciekawy i profesjonalnie przedstawili dzieciom zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji i zapoznali je z
ciekawymi akcesoriami używanymi przez policję. Nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie wypoczynku czuwała kadra pedagogiczna w składzie: Dariusz Lemanik, Edyta Rybczyńska, Józef Lemanik oraz Justyna Morek.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Raport z letnich przygotować.

Nowy trener
Raszkowianki
Zmiana na stanowisku trenerskim Raszkowianki Raszków.
Zarząd klubu z Raszkowa
podjął decyzję o zatrudnieniu nowego szkoleniowca.
W nadchodzącym sezonie
Raszkowianką będzie opiekował się Remigiusz Wojtczak.
Pierwsze zajęcia pod wodzą
nowego trenera odbyły się 9
lipca. Wiadomo, że wraz z pojawieniem się nowego trenera, do drużyny dołączyć ma
również kilku nowych zawodników.

Kempes
zakończył karierę
Legenda Ostrovii Ostrów
Wielkopolski, Tomasz Kempiński zakończył karierę
piłkarską. Zawodnik ostrowskiego klubu podjął decyzję,
która nie była dla niego łatwa,
ale musiała zostać podjęta,
jeśli klub chce się rozwijać i
walczyć o wyższe cele. Popularny Kempes nie składa jednak broni. Choć na boisku w
roli piłkarza już go nie zobaczymy to snajper nie zamierza rezygnować z piłki nożnej
i zdradza, że już ma dwa pomysły. Jeden jest piłkarski, a
drugi trenerski.

Były trener LZS-u
Trzcinica
w Cracovii
Andrzej Moskal, jeszcze do
niedawna trener Agroplonu
Głuszyna, a w przeszłości
szkoleniowiec LZS-u Trzcinica rozpoczął pracę w Cracovii. Były już trener Agroplonu
będzie asystentem trenera
Michała Probierza. Propozycja objęcia funkcji jednego
z asystentów nadeszła po
stażu, który odbywał w Cracovii. Andrzej Moskal będzie
jednym z trzech asystentów
trenera Michała Probierza.
Debiut przypadnie na mecz
Ligi Europy z DAC Dunajska
Streda.
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Znamy już komplet drużyn, które w sezonie 2019/2020 wystąpią w grupie wielkopolskiej czwartej ligi. W sumie zagra w niej osiemnaście drużyn, z czego siedem to przedstawiciele byłego okręgu kaliskiego

Piłka nożna >>> Piłkarze Orła Mroczeń przygotowania
do nowego sezonu w piątej lidze rozpoczęli 9 lipca. Będą
trenować głównie na obiekcie w Grębaninie

Orzeł rozpoczął
przygotowania

Polonia poznała rywali i terminarz
Polonia Kępno w sezonie 2019/2020 ponownie występować będzie w czwartej lidze, gdzie na biało-niebieskich czekają nowe wyzwania. Po ostatnim weekendzie wiemy już, jak będzie wyglądać
skład czwartoligowych rozgrywek w naszym województwie. Trzeba przyznać, że zapowiadają się
wielkie emocje. Ostatnim zespołem, który uzupełnił czwartoligowe szeregi, został Sokół Pniewy.
Piłkarze zespołu, który pożegnał się z rozgrywkami, ostatecznie utrzymali się i w przyszłym sezonie znów zagrają w czwartej lidze. Wszystko za sprawą Orkana Śmiłowo, którego wycofano z
czwartoligowych rozgrywek.
Znamy już pełny skład rozgry- ligi międzyokręgowej. Prowadzący wznowione tradycyjnie w marcu. W
wek grupy wielkopolskiej czwartej rozgrywki Wielkopolski Związek edycji 2019/2020 przewidziano dwie
ligi w sezonie 2019/2020. Do ewen- Piłki Nożnej opublikował ramowy kolejki w środku tygodnia – drugą i
tualnych zmian dojść może już tylko terminarz zaplecza trzeciej ligi. Roz- ósmą (15 sierpnia oraz 18 września).
przy zielonym stoliku. Rywalizacja grywki na tym szczeblu rozgrywko- Nie da się ukryć, że drugi rok z rzęzapowiada się niezwykle ciekawie, wym rozpoczną się w weekend 10-11 du nie lada wyzwanie finansowobo liga będzie bardzo zacięta. Kibice sierpnia i potrwają do 16-17 listopa- -logistyczne ponownie czeka klub z
nie mają wątpliwości. To będzie jeden da. Terminarz, przedstawiony przez Alei Marcinkowskiego. W związku
z ciekawszych sezonów od lat. Mowa prowadzący rozgrywki Wielkopolski z ubiegłoroczną reorganizacją rozryo rozgrywkach czwartej ligi, które w Związek Piłki Nożnej, przewiduje wek zwiększył się zasięg terytorialny rozgrywek czwartej ligi.
poprzednim sezonie przechoWażne daty sezonu 2019/2020
Biało-niebiescy w nadchodziły istne trzęsienie ziemi. W
Początek rozgrywek:
dzącym sezonie będą mieli
zbliżających się rozgrywkach
10 sierpnia 2019 roku
do pokonania niespełna pięć
sezonu 2019/2020 zobaczymy
tysięcy kilometrów. Na taki
osiemnaście zespołów. Ale
Zakończenie jesiennej części rozgrywek:
dystans złoży się aż siedemto nie tylko liczebność ligi, a
17 listopada 2019 roku
naście meczów wyjazdowych.
zespoły w niej startujące mają
zagwarantować emocje na starcie siedemnaście kolejek jesienią i tyle Najbliższym wyjazdem będzie mecz
nowych rozgrywek. Ostatnim zespo- samo wiosną 2020 roku. Ostatnie w Ostrzeszowie z tamtejszą Victołem, który uzupełnił skład na naj- mecze w 2019 roku zostaną rozegra- rią. Najdalej kępnianie pojadą zaś do
bliższy sezon, będzie Sokół Pniewy ne w weekend 16-17 listopada. Potem Trzcianki (okręg pilski) na spotkanie
(więcej o kolejnej zmianie w składzie nastąpią nieco ponad trzy miesiące z miejscowym Lubuszaninem (blisko
BAS
rozgrywek piszemy w osobnym arty- przerwy i wiosną zmagania zostaną 280 kilometrów).		
kule). Okręg kaliski na tym szczeblu
będzie miał siedmiu przedstawicieTerminarz IV Ligi Grupy Wielkopolskiej
li. Do Polonii Kępno, Ostrovii 1909
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chów, Pogoni Nowe Skalmierzyce,
10-11.08
1.09
5-6.10
2-3.11
Klubu Sportowego Opatówek i Cen15.08
7-8.09
12-13.10
9-10.11
try 1946 Ostrów Wielkopolski do17-18.08
18.09
19-20.10
16-17.11
łączyła Victoria Ostrzeszów, a więc
24-25.08
21-22.09
26-27.10
zespół, który jeszcze kilka tygodni
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temu występował w rozgrywkach

Po trwających blisko miesiąc urlopach piłkarze Orła Mroczeń
rozpoczęli okres przygotowań do sezonu w piątej lidze. Przygotowania pod wodzą Marka Wojtasiaka piłkarze z Mroczenia
rozpoczęli 9 lipca. W notatniku trenera znalazło się sześć meczów kontrolnych. Pierwszy mecz sparingowy mroczenianie
mają już za sobą. W piątek pokonali oni na wyjeździe TOR Dobrzeń Wielki.
Przygotowania do nowego sezonu drużyna z Mroczenia rozpoczęła
9 lipca. Gracze Orła trenują głównie
na obiekcie GKS-u w Grębaninie. Jak
udało nam się ustalić, w składzie drużyny Orła nie dojdzie do większych
zmian kadrowych. Pierwszy mecz
kontrolny piłkarze z Mroczenia rozegrali niespełna miesiąc przed startem
nowego sezonu. Rywalem Orła w prologu był TOR Dobrzeń Wielki, który
w poprzednim sezonie występował
w opolskiej czwartej lidze. Mroczenianie w pierwszym sprawdzianie
podczas okresu przygotowawczego
wygrali 6:5. 19 lipca rywalem mroczenian w kolejnym sparingu będzie
LZS Brąszewice, występujący na co
dzień w Sieradzkiej Klasie Okręgowej. Pięć dni później (24 lipca) Orzeł
zagra towarzysko z GKS-em Gręba-

nin. Kolejnym rywalem mroczenian
w meczach kontrolnych będzie Prosna Wieruszów (26 lipca). 30 lipca z
kolei Orzeł rozegra kolejny test-mecz
z występującą w dolnośląskiej czwartej lidze Wiwą Goszcz. Natomiast
w próbie generalnej przed startem
rozgrywek ligowych drużyna z Mroczenia zmierzy się z Agroplonem
Głuszyna, który jeszcze parę tygodni
temu rywalizował na szczeblu trzeciej ligi. Dla zespołu z Mroczenia,
jak i pozostałych przedstawicieli ligi
międzyokręgowej, będzie to niezwykle krótki, ale zarazem intensywny
okres przygotowawczy. Rozgrywki
na tym szczeblu rozgrywkowym ruszają w weekend 10-11 sierpnia. Na
inaugurację sezonu mroczenianie
zagrają na własnym stadionie z SKP
Słupca. 			
BAS

Plan przygotowań Orła Mroczeń
9.07.2019
12.07.2019
19.07.2019
24.07.2019
26.07.2019
30.07.2019
2.08.2019
10.08.2019

rozpoczęcie przygotowań
TOR Dobrzeń Wielki – Orzeł Mroczeń
LZS Brąszewice – Orzeł Mroczeń
GKS Grębanin – Orzeł Mroczeń
Orzeł Mroczeń – Prosna Wieruszów
Wiwa Goszcz – Orzeł Mroczeń
Orzeł Mroczeń – Agroplon Głuszyna
start rozgrywek ligowych

Piłka nożna >>> Wielkopolska czwarta liga uboższa o drużynę Orkanu Śmiłowo. Ósmy zespół rozgrywek poprzedniego sezonu został właśnie wycofany z rozgrywek

Czwarta liga bez Orkanu, Sokół zajął miejsce Śmiłowa
Niespełna miesiąc przed startem rozgrywek w zbliżającym się sezonie 2019/2020, spełnił się najczarniejszy sen zawodników, działaczy i kibiców Orkana Śmiłowo.
Ósmy zespół poprzedniej kampanii rozgrywkowej został wycofany z czwartoligowych rozgrywek. Klub ze Śmiłowa stracił wsparcie sponsora, co w dużym stopniu
odbiło się na dalszym funkcjonowaniu klubu i zespołu.

Po dobrym zeszłym sezonie w
czwartej lidze, także i w zbliżających
się rozgrywkach Orkan miał grać o coś
zdecydowanie więcej niż utrzymanie.
Kibice już zacierali ręce na możliwość
obejrzenia meczów w czwartej lidze.
Znany był już też nawet terminarz rozgrywek. Niestety, mimo tego, że zapew-
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niano, iż klub jest przygotowany organizacyjnie i finansowo na występy na
zapleczu trzeciej ligi, prawda okazała się
inna. Orkan stracił wsparcie sponsora,
bez którego gra na tym samym szczeblu
rozgrywkowym zaczęła graniczyć z cudem. W Śmiłowie podjęto więc najgorszą z możliwych decyzji. Orkan zniknął

z czwartoligowej mapy Wielkopolski.
Sprawa spadków czy właściwie uzupełnienia luki po Orkanie w rozgrywkach
została już wyjaśniona i rozstrzygnięta
przez władze Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej. Regulamin mówi jasno: w
takich sytuacjach, a mianowicie, zmniejsza się grono spadkowiczów do trzech
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ostatnich drużyn. Wielkopolski ZPN
wysłał propozycje zaproszenia do gry
Sokoła Pniewy, który także nie wygląda
najlepiej organizacyjnie. Klub z Pniew

skorzystał z zaproszenia i już za niespełna miesiąc zobaczymy go na ligowych
boiskach.
BAS

Ostateczny skład IV ligi w sezonie 2019/2020
Polonia Kępno, Unia Swarzędz, Lubuszanin Trzcianka, Pogoń Nowe Skalmierzyce, Centra Ostrów Wlkp.,
LKS Gołuchów, Obra Kościan, Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., Sokół Pniewy, Polonia Leszno, Kotwica Kórnik,
Victoria Września, KS Opatówek, Tarnovia Tarnowo Podgórne, Warta Międzychód,
Victoria Ostrzeszów (beniaminek), Pogoń Lwówek (beniaminek), Winogrady Poznań (beniaminek).

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na ubiegłotygodniowym
posiedzeniu zadecydował o formacie rozgrywek w niższych ligach seniorskich w Wielkopolsce. Ustalenia obejmują wszystkie szczeble poniżej czwartej ligi

Piłka nożna >>> Ważne zmiany w Okręgowym i Wojewódzkim Pucharze Polski wprowadził Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Polonia Kępno zmagania rozpocznie od
1/16 finału na szczeblu wojewódzkim

Piąta liga zamiast międzyokręgowej, Rewolucja także
nowy podział klas okręgowych
w Pucharze Polski

Po wyczerpującym spotkaniu, na którym przeanalizowano wszystkie warianty, Zarząd
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję co do kształtu rozgrywek seniorskich w zbliżającym się sezonie 2019/2020. Najważniejsze zmiany dotkną ligę międzyokręgową, klasy okręgowe i klasy A.
Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia zdecydował
o formacie rozgrywek w niższych
ligach seniorskich w Wielkopolsce.
Ustalenia obejmują wszystkie szczeble poniżej czwartej ligi.
W sezonie 2019/2020 zniknie z
nazewnictwa Liga Międzyokręgowa.
Została ona przemianowana na piątą
ligę i tak też oficjalnie widnieć będzie w systemie Extranet. Rozgrywki
wciąż toczyć się będą w 3 grupach
po 16 drużyn. Skład grup jest zgodny z podziałem zastosowanym w
poprzednim sezonie, przy uwzględnieniu odpowiednio awansów i spadków. Wśród uczestników zajdzie jedna zmiana. Ze względu na wycofanie
Orkana Śmiłowo z czwartej ligi i
zajęciu wolnego miejsca przez Sokół
Pniewy, stawkę uzupełnił najwyżej
sklasyfikowany spadkowicz, czyli
Pogoń Śmigiel. Szersze i nieco większe zmiany obejmą klasę okręgową.

Dla ujednolicenia formatu rozgrywek wszystkie grupy liczyć będą po
szesnaście drużyn. Powstałe wolne
miejsca uzupełnią: najwyżej sklasyfikowani spadkowicze z Klasy Okręgowej Leszno, najwyżej sklasyfikowani
spadkowicze z Klas Okręgowych Poznań-Wschód i Poznań-Zachód oraz
zespoły z trzecich miejsc Klasy A
Strefy Poznańskiej.
Podział grup nastąpił zgodnie z
kluczem geograficznym. Po długich
dyskusjach zdecydowano wybrać
wariant najbardziej przypominający
dotychczasowy wygląd klas okręgowych. Skład poszczególnych grup
przedstawiamy w poniższym zestawieniu. Wybór prezentowanej opcji
nie oznacza, że podział ten obowiązywać będzie w kolejnych latach.
Przypisanie do grup obowiązuje tylko na sezon 2019/2020. W kolejnych
rozgrywkach zachowany zostanie
format sześciu grup liczących po
szesnaście drużyn. Przed każdym ko-

lejnym sezonem odrębnie dokonywany będzie jednak podział drużyn na
grupy w oparciu o klucz geograficzny
i analizę odległości pokonywanych
przez wszystkie zespoły. Powyższe
założenie oznacza, że grupy Klas
Okręgowych w kolejnych sezonach
mogą się znacząco różnić. Najbardziej odczuć to mogą kluby znajdujące się na pograniczu obszarów
różnych grup. Możliwe jest jednak
wystąpienie diametralnie różnych
podziałów, tak by wszystkie zespoły
na przestrzeni kilku sezonów mogły
uczestniczyć w rozgrywkach w wariancie najbardziej dla nich korzystnym pod względem ekonomicznym.
Równe pod względem liczebności będą również klasy A. Zarząd
podjął decyzję o utworzeniu na tym
szczeblu dwunastu grup liczących po
dwanaście zespołów. Ze względu na
spływające informacje o prawdopodobnym wycofaniu z rozgrywek kilku drużyn, co może znacząco zaburzyć kształt lig, odroczono dokonanie
podziału na poszczególne grupy. Nastąpi to najpóźniej 18 lipca. W przypadku, gdyby prawdopodobne wycofania doprowadziły do zmiany oceny
korzystności wariantów, zarząd dopuszcza na wniosek Wydziału Gier i
Ewidencji możliwość ustalenia innej
liczby i liczebności grup Klasy A.
Z kolei w klasie B zdecydowano
o zróżnicowaniu liczebności lig. Ich
ujednolicenie nie jest możliwe ze
względu na bardzo nierównomierne
rozmieszczenie drużyn na terenie
województwa i co za tym idzie powstanie ogromnych odległości do pokonania w każdym wariancie. Zatem
by zespoły miały możliwość uczestnictwa w rozgrywkach bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów, ligi będą się różnić. Ponadto, na
posiedzeniu przyjęto nowe zasady
awansów i spadków. Zgodnie z oczekiwaniami klubów, zapisy zwiększyły możliwości promocji do wyższej
ligi. Na każdym szczeblu taką szansę
otrzyma nie tylko mistrz, ale i druga
drużyna. W zależności od poziomu
awansują one bezpośrednio bądź też
zagrają w meczach barażowych. BAS

LETNIA GIEŁDA TRANSFEROWA W OKRĘGU
Koniec rozgrywek ligowych oznacza początek transferowej karuzeli. W klubach okręgu
kaliskiego zaczął się wielki handel. Letnia przerwa w rozgrywkach spędza sen z oczu kibicom
większości drużyn z okręgu kaliskiego. Transferowa karuzela w okręgu dopiero nabiera
tempa, ale już wiadomo, że w klubach zapowiada się sporo zmian. Ciekawsze transfery
oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie brakuje w nim również
transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych lub „list życzeń” prezesów.
Mateusz Mączyński	GKS Katowice => KKS Kalisz
Grzegorz Wachowiak Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. => KP Victoria Ostrzeszów
Miłosz Nowicki Centra 1946 Ostrów Wlkp. => KP Victoria Ostrzeszów
Andrzej Kaszuba
KS Radunia Stężyca => KKS Kalisz

Paweł Baraniak
RKS Radomsko => KKS Kalisz
Damian Poliński	SD Huesca => KKS Kalisz
Paweł Jasiński
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. => KP Victoria Ostrzeszów
Andrzej Trubeha
ZKS Stal Stalowa Wola => KKS Kalisz

UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia. Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy
testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.

Kolejna rewolucja dotknie również Puchar Polski. Od sezonu 2019/2020 rozgrywki na szczeblu wojewódzkim i okręgowym przejdą diametralne zmiany. Rozgrywki
pucharowe zostaną zdynamizowane, a rywalizacja na szczeblu okręgowym będzie
toczyła się z udziałem zespołów występujących co najwyżej w piątej lidze. Po części
ma to też wyrównać szanse zespołów z piłkarskiej prowincji.
Blisko trzysta drużyn wystartuje w
kolejnej edycji Totolotek Puchar Polski.
W zbliżającym się sezonie 2019/2020 kibiców czekają duże zmiany, które mają
uatrakcyjnić i zdynamizować rozgrywki. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
wprowadził istotne zmiany w rozgrywkach pucharowych na szczeblu okręgowym i wojewódzkim. Kluby trzecio- i
czwartoligowe rozpoczną zmagania dopiero od 1/16 finału szczebla wojewódzkiego. W praktyce oznacza to, że KKS
Kalisz, Jarota Jarocin, Centra Ostrów
Wielkopolski, KS Opatówek, Victoria
Ostrzeszów, Polonia Kępno, Ostrovia
1909 Ostrów Wielkopolski, LKS Gołuchów i Pogoń Nowe Skalmierzyce nie
będą uczestniczyły w rozgrywkach na
szczeblu okręgowym. – Rywalizacja
na szczeblu okręgowym odbędzie się
z udziałem klubów do piątej ligi włącznie. Dzięki temu niżej notowane drużyny mają większą szansę na zdobycie

trofeum w swojej strefie – czytamy w
komunikacie Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnek. Przypomnijmy, że do tej
pory rozgrywanych było pięć finałów
okręgowych, koordynowanych odpowiednio przez Okręgowe Związki Piłki
Nożnej w Pile, Lesznie, Kaliszu, Koninie i WZPN w Poznaniu. Po zmianach
w strukturach związku i rozwiązaniu
okręgowych związków zmianie ulegnie
również formuła rozgrywek pucharowych. Etap wojewódzki ma rozpocząć
się od 1/16 finału. Na tym poziomie
dołączą zespoły z trzeciej i czwartej
ligi, a rywalizacja w decydującej fazie
ma być bardziej przejrzysta niż do tej
pory. Rywalizacja trzydziestu dwóch
najlepszych zespołów na terenie województwa wielkopolskiego będzie
przeprowadzona systemem pucharowym. Pierwsze spotkania rozgrywek
okręgowych zaplanowane zostały na
10 sierpnia.
BAS

Piłka nożna >>> W minionym tygodniu zespoły z okręgu
kaliskiego rozegrały pierwsze mecze kontrolne

Pierwsze sprawdziany
przed sezonem
W trakcie minionego tygodnia drużyny z byłego okręgu kaliskiego rozegrały pierwszą serię meczów kontrolnych. W najciekawszych spotkaniach z udziałem zespołów
z regionu Jarota Jarocin uległ 0:2 ligowemu rywalowi z Konina. Ciekawie na starcie
przygotowań spisał się też KKS Kalisz. Uchodzący za faworyta trzecioligowych rozgrywek kaliszanie ograli w pierwszym sprawdzianie Sokoła Aleksandrów Łódzki.
Miniony tydzień dostarczył pierwszą porcję meczów kontrolnych z udziałem przedstawicieli byłego okręgu kaliskiego. Po jednym meczu kontrolnym
rozegrali piłkarze KKS-u Kalisz i Jaroty Jarocin, a więc najwyżej klasyfikowane zespołu regionu. W pierwszej letniej grze kontrolnej kaliszanie pokonali
wicemistrza grupy pierwszej trzeciej
ligi, Sokół Aleksandrów Łódzki 3:1.
Spotkanie, które odbyło się na Wale
Matejki obejrzała bardzo liczna grupa kaliskich kibiców. Na gola czekać
trzeba było zaledwie 120 sekund, kiedy to pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Robert Tunkiewicz. Po
kwadransie było już jednak 1:1, gdy po
stałym fragmencie gry strzałem głową
Kamila Kosuta zaskoczył Artur Gieraga. Jeszcze przed przerwą kaliszanie
powinni prowadzić, jednak tym razem
zdobywca pierwszej bramki pomylił się
z jedenastu metrów. Po zmianie stron
trener Ryszard Wieczorek wystawił
praktycznie zmienioną jedenastkę,
pozostawiając na placu gry tylko Mateusza Mączyńskiego i Adriana Łuszkiewicza. To jednak zawodnicy, którzy
obecnie są testowani przez sztab szkoleniowy kaliszan, zdobywali kolejne trafienia w tym meczu. Bramkarza Sokoła
pokonali oni kolejno w 65. i 75. minucie. Falstart zaliczyli natomiast gracze
Jaroty Jarocin. W pierwszym meczu
kontrolnym przed sezonem jarocinianie przegrali z Górnikiem Konin 0:2.
Trenerzy obu ekip przed pierwszym

gwizdkiem sędziego umówili się na grę
systemem trzy raz po trzydzieści minut.
Jako pierwsi bramce zagrozili gospodarze, którzy wywalczyli rzut karny.
Jedenastkę obronił jednak bramkarz
testowany. Górnik na prowadzenie wyszedł w siedemnastej minucie. Wtedy
instynktem strzeleckim błysnął napastnik Paweł Błaszczak. Jarota poważniej
zagroził tuż przed zejściem na pierwszą
przerwę. Na strzał z dystansu zdecydował się jeden z piłkarzy testowanych,
ale piłka poszybowała nad poprzeczką.
Druga część meczu również zakończyła się jednobramkowym zwycięstwem
Górnika. Ostatnie pół godziny gry nie
przyniosło goli, ale zespół z Jarocina
i Konina miał ku temu dogodne okazje.
Po pierwszych sprawdzianach są już
także gracze z Gołuchowa, Mroczenia i Nowych Skalmierzyc. Ci ostatni
rozbili aż 9:0 Raszkowiankę Raszków.
Jeszcze więcej bramek zobaczyli kibice
w Dobrzeniu Wielkim, gdzie tamtejszy
TOR uległ Orłowi Mroczeń w hokejowych rozmiarach 5:6. Bezbramkowym
remisem zakończyło się natomiast starcie LKS-u Gołuchów z trzecioligowcem z Kleczewa.		
BAS

Wyniki pierwszych sparingów:
KKS Kalisz – Sokół Aleksandrów Ł. ..........– 3:1
Górnik Konin – Jarota Jarocin ................. – 2:0
Sokół Kleczew – LKS Gołuchów ................ – 0:0
TOR Dobrzeń Wielkie – Orzeł Mroczeń .....– 5:6
Pogoń Nowe S. – Raszkowianka ..............– 9:0
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Sport

piłka
rozmaitości
nożna

Co słychać u rywali
Polonii Kępno?

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podał terminarz rozgrywek grupy
trzeciej piątej ligi w zbliżającym się sezonie 2019/2020. Rozgrywki o awans do czwartej
ligi rozpoczną się w drugi weekend sierpnia. W inauguracyjnej kolejce Orzeł zagra na
wyjeździe z SKP Słupca

FOT: Daria Wierzba
(photo-dw.blogspot.com)

Za niespełna miesiąc czwartoligowcy rozpoczną pierwszą
część sezonu 2019/2020. Jesień w grupie Wielkopolskiej zapowiada się pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans, jak
i utrzymanie. O tym, co dzieje się w kępińskim klubie piszemy
na bieżąco. Postawiliśmy więc sprawdzić, co dzieje się w klubach rywali piłkarzy z Alei Marcinkowskiego.

TPS Winogrady Poznań
Czerwcowym zwycięstwem nad Spartą Złotów
(6:0) piłkarze TPS Winogrady Poznań przypieczętowali swój awans do czwartej ligi. Klub, którego siedziba znajduje się na osiedlu Wichrowe Wzgórze w
Poznaniu zagra na tym szczeblu rozgrywkowym po
raz pierwszy od piętnastu lat. Winogrady w czwartej
lidze grały bowiem ostatnio w sezonie 2004/2005.
Dodajmy, że prezesem klubu Winogrady jest Andrzej
Juskowiak. Na Winogradach dużą rolę przykładają do
szkolenia młodzieży, a swoje pierwsze kroki stawiali w
tym klubie stawiali między innymi Mirosław Szymkowiak czy Bartosz Bereszyński. Drużyna wraz z początkiem letnich przygotowań
przechodzi małą przebudowę. Jest ona związana z zakończeniem wieku juniora
przez zawodników z rocznika 2000, jednak w poprzednim sezonie w poznańskim
zespole występowali zawodnicy z roczników 2000, 2001, 2002 oraz 2003, dzięki czemu w Winogradach patrzą w najbliższą przyszłość z dużym optymizmem.
Zmagania ligowe drużyna z Poznania rozpocznie 10 sierpnia. W inauguracyjnym
spotkaniu Winogrady zagrają z innym beniaminkiem, Pogonią Lwówek.

KP Obra 1012 Kościan
Piłkarze Obry Kościan w zakończonym sezonie,
mimo wielu przeciwności losu, zajęli siódme miejsce, najwyższe spośród wszystkich drużyn z okręgu
leszczyńskiego. Wynik przyjęto w Kościanie z bardzo dużym optymizmem, zwłaszcza, że nad klubem
cały czas gromadziły się i gromadzą ciemne chmury. Kłopoty w klubie pojawiły się wraz z decyzją o
zwróceniu miastu dotacji za lata 2017-2018. Zarzut
dotyczył tego, że nie przedłożono wszystkich dokumentów dotyczących rozliczenia się z dotacji przyznanych przez miasto. W pewnym momencie wydawało się, że Obra może nie dokończyć rozgrywek. Klub tracił na wizerunku, gdy
sprawa wyszła na jaw. Tylko dzięki uporowi klubu, zawodników, trenera a także
pomocy sponsora udało się utrzymać Obrę przy życiu. Obra odwołała się od decyzji miasta do kolegium odwoławczego i sprawę wygrała. 27 czerwca burmistrz
Kościana podczas konferencji oświadczył, że Obra uzupełniła niezbędne dokumenty, które rozwiązują ciągnącą się sprawę. Ponowna analiza miasta nie pozostawiła złudzeń. Obra nie musi oddawać 307 tysięcy złotych. W klubie odetchnięto
z ulgą, ale tylko na chwilę. Z finansowania klubu wycofał się bowiem właściciel
spółki Agro-Handel. Po odejściu głównego sponsora klub prawdopodobnie będzie
musiał zacisnąć pasa. Wszystko wskazuje bowiem na to, że budżet się zmniejszy. Jeszcze do niedawna trener Krzysztof Knychała nie był pewien pozostania
w Kościanie, ale ostatecznie jego wątpliwości zostały rozwiane i szkoleniowiec
poprowadzi Obrę w nowym sezonie.

KSS Kotwica Kórnik
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęła też
drużyna z Kórnika. Na pierwszych zajęciach po wakacyjnej przerwie piłkarze Kotwicy spotkali się 9 lipca. Na
inauguracyjnych zajęciach zameldowali się wszyscy zawodnicy z dotychczasowej kadry. Gracze Kotwicy trenują cztery razy w tygodniu, a treningi przeplatają meczami kontrolnymi. A tych w notatniku trenera znalazło się
aż siedem. Pierwszy z nich gracze z Kórnika rozegrali w
Opalenicy, ale nie wypadł on okazale, bowiem piłkarze
z Kórnika ulegli 0:4 swojej imienniczce z Kołobrzegu.
Kolejny mecz kontrolny gracze Kotwicy rozegrają już na
własnym boisku ze Stomilem Olsztyn (19 lipca). Przygotowania zakończy starcie
z Huraganem Pobiedziska, które zaplanowana na 3 sierpnia. Po drodze piłkarze z
Kórnika zagrają jeszcze z PKS-em Racot (20 lipca), Avią Kamionki (24 lipca), Unią
Swarzędz (27 lipca) oraz Wartą Śrem (31 lipca).

MLKP Warta Międzychód
Przygotowania do sezonu 2019/2020 drużyna
Warty, która w bardzo szczęśliwych okolicznościach
zachowała ligowy byt, rozpoczęła od zajęć na Stadionie Miejskim w Międzychodzie. Inauguracyjny
trening miał miejsce w poniedziałek, 8 lipca. Lato
nie będzie jednak zbyt pracowite dla piłkarzy Warty,
których czeka w lipcu i sierpniu raptem pięć meczów
kontrolnych. Pierwszy z nich Warta rozegrała w Zbąszynku z tamtejszą Syreną. 19 lipca Wartę czeka domowe starcie z Wartą Gorzów Wielkopolski. Osiem
dni później (27 lipca) warciarze zagrają z Budowlanymi Murzynowo. Zwłaszcza
interesująco zapowiadają się starcia, które zaplanowano na 31 lipca i 3 sierpnia
w Międzychodze. Warta zagra towarzysko z Pogonią Świebodzin oraz Lubuszaninem Drezdenko.
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Z SKP na początek, ze Stalą na koniec
W poprzednim sezonie podopiecznym Marka Wojtasiaka udało się zrealizować cel, którym było
zajęcie czołowej pozycji w tabeli i jednocześnie zapewnienie sobie miejsca w składzie nowych
rozgrywek. Runda jesienna nowego sezonu rozpocznie się w weekend 10-11 sierpnia, wtedy mroczenianie na wyjeździe zmierzą się z SKP Słupca. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku awansem
odbędzie się jedna kolejka z rundy wiosennej.
Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej ogłosił zestaw par w terminarzu rozgrywek
grupy trzeciej piątej ligi w sezonie
2019/2020. Nowy sezon, ze zmianą nazwy rozgrywek (ligę międzyokręgową przemianowano na piątą
ligę) rozpocznie się w weekend 1011 sierpnia. Póki co nie wiadomo,
kiedy po przerwie zimowej piłkarze
ponownie wybiegną na boiska. Najprawdopodobniej będzie to połowa
marca. Ostatnia kolejka rundy jesiennej zostanie rozegrana w weekend
16-17 listopada. Nieoficjalnie mówi
się jeszcze, że nie będzie to koniec jesiennych spotkań na zapleczu czwartej ligi. Jeśli warunki atmosferyczne
pozwolą, to w listopadzie ma zostać
rozegrana jeszcze jedna kolejka rundy rewanżowej. Jeśli tak się stanie
piłkarze na urlopy udają się więc dopiero po 24 listopada. Orzeł Mroczeń
nie będzie miał zbyt wymagającego
początku sezonu. Co prawda w inauguracyjnej kolejce mroczenianie
zmierzą się na wyjeździe z solidnym
i nieobliczalnym SKP Słupca, ale
w kolejnych meczach powinno być
znacznie łatwiej. W drugiej kolejce
mroczenianie wreszcie zagrają na
własnym terenie, a tym razem ry-

walem Orła będzie Raszkowianka
Raszków. Kolejny mecz wyjazdowy
podopiecznych Marka Wojtasiaka zostanie rozegrany 24 sierpnia, a
mroczenianie zmierzą się w Kazimierzu Biskupim z tamtejszą Polonusem.
Tydzień później w Mroczeniu zagości
Piast Czekanów, a więc kolejny z zespołów z okręgu kaliskiego. Wśród
dat, które każdy kibic mroczeńskiego
Orła powinien w kalendarzu zaznaczyć na czerwono, jako spotkanie z
gatunku tych obowiązkowych, powinny znaleźć się: 21 września (do

Mecze Orła Mroczeń w rundzie

Mroczenia przyjeżdża spadkowicz z
czwartej ligi Olimpia Koło), 5 października (mecz z Turem Turek) czy
16 listopada, gdy mroczeński zespół
zagra na własnym terenie ze Stalą
Pleszew. Pozostałe pojedynki drużyny Marka Wojtasiaka także powinny
dostarczyć emocji. Ciekawie powinno być między innymi w starciu z
Zefką Kobyla Góra (26 października)
oraz pojedynku z Astrą Krotoszyn,
który zaplanowano na 14 września.
BAS

jesiennej sezonu 2019/2020

SKP Słupca – Orzeł Mroczeń
1. kolejka (10 sierpnia):
czeń – Raszkowianka Raszków
2. kolejka (17 sierpnia): Orzeł Mro
Kazimierz B. – Orzeł Mroczeń
nus
Polo
3. kolejka (24 sierpnia):
Orzeł Mroczeń – Piast Czekanów
4. kolejka (31 sierpnia):
Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń
5. kolejka (7 września):
a Krotoszyn – Orzeł Mroczeń
Astr
6. kolejka (14 września):
Orzeł Mroczeń – Olimpia Koło
7. kolejka (21 września):
Odolanovia – Orzeł Mroczeń
8. kolejka (28 września):
Orzeł Mroczeń – Tur Turek
9. kolejka (5 października):
polno – Orzeł Mroczeń
Som
GKS
10. kolejka (12 października):
– Zjednoczeni Rychwał
czeń
Mro
eł
Orz
a):
11. kolejka (19 październik
a – Orzeł Mroczeń
Gór
a Kobyla
12. kolejka (26 października): Zefk
– Wilki Wilczyn
czeń
Mro
eł
Orz
13. kolejka (2 listopada):
–
Tulisia Tuliszków Orzeł Mroczeń
14. kolejka (9 listopada):
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew
15. kolejka (16 listopada):

Kolarstwo >>> W Nowej Soli, odbyły się Mistrzostwa Polski BMX Racing, na których nie
zabrakło kolarzy UKS Sport Bralin

Bralinianie tym razem na BMX-ach
Kolarze z UKS Sport Bralin tym razem wzięli udział w nietypowej dla siebie odmianie kolarstwa, mianowicie Mistrzostwach Polski BMX Racing. Bralinianie udział w zawodach
BMX wzięli w ramach szkolenia techniki jazdy na rowerze, a przede wszystkim przeżycia kolejnej rowerowej przygody.

Po raz pierwszy w swojej przygodzie z kolarstwem, w zawodach BMX
wystartowali: Rafał Noculak i Beniamin Dąbrowski. W kategorii żak,
Rafał po niefortunnym początku,
gdzie zaliczył upadek, zdołał zająć
szóstą lokatę. Natomiast w kategorii
młodzik, Beniamin Dąbrowski po
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zaciętej walce, przegrał nieznacznie
walkę o podium, zajmując nielubiane
przez zawodników czwarte miejsce.
W kategorii juniorek i elity kobiet
o czołowe lokaty walczyły siostry
Drelak. Zarówno Milena jak i Maja,
zdobyły brązowe medale mistrzostw
Polski potwierdzając, iż należą do

czołowych zawodniczek w kraju w tej
widowiskowej odmianie kolarstwa.
Jak się jeździ na BMX-ach zademonstrował także klubowy trener, Dariusz Drelak. W kategorii masters,
zdobył kolejny tytuł na pumptracku,
tym razem tytuł wicemistrza Polski.
BAS

