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Podwyżki
za wywóz śmieci

mięso
mięso
mielone
mielone

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego
15 lipca br. na X sesji Rady Miejskiej w Kępnie samorządowcy zdecydowali o podwyżce
cen wywozu śmieci. Od 1 września br. mieszkańcy za wywóz odpadów zapłacą 18 zł od
osoby miesięcznie. Do tej pory stawka wynosiła 11 zł. W przypadku, gdy odpady nie będą
zbierane w sposób selektywny, koszt wyniesie 40 zł od osoby miesięcznie.
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www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:

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

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

Wzrosły opłaty
za śmieci
Rada Gminy Łęka Opatowska jednogłośnie uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które obowiązywać będą od 1 września.

Beata Andrzejewska
dyrektorem szpitala
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Dofinansowanie
dla przebudowy Rynku
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Postrzelenie w samochodzie
W czwartkowy poranek 18 lipca br. znaleziono w lesie niedaleko Sadogóry ciało 71-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie postrzelił się z broni myśliwskiej.
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Informacje

aktualności
W ubiegłym roku największy wzrost liczby Polaków, którzy
zarabiają poza granicami kraju, odnotowano dla województw:
lubelskiego, pomorskiego i lubuskiego. Z kolei najmniej zarobkowo wyjeżdżali Mazowszaninie i Wielkopolanie

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska
wieś” wyremontowane zostaną świetlice wiejskie w Kierzenku i Domaninie

Mniej kępnian
pracuje za granicą

Ze statystyk Izb Skarbowych,
Business Insider Polska wynika jak
wygląda obecna tendencja do pracy
Polaków poza granicami kraju. Według danych liczba Polaków, którzy
pracują za granicą nieznacznie spadła. Statystyki te jednak mogą być
lekko zaniżone przez zapowiadany
Brexit, a dokładniej legalizacje pobytu naszych rodaków w Anglii.
W 2018 roku w siedmiu województwach nadal odnotowano wzrost
liczby mieszkańców, którzy zarabiali
za granicą. Najwięcej zaświadczeń o
dochodach, bo 3,4 tysiące, złożono w
województwie lubelskim, na Pomorzu odnotowano wzrost o 2,1 tysięcy
zeznań, a w województwie lubuskim
z takiej pracy rozliczyło się o 2 tysiące
osób więcej. Niewielki wzrost liczby
Polaków rozliczających się z zagranicznej pensji odnotowano także w
województwach śląskim, podlaskim,
łódzkim i kujawsko-pomorskim.
Największy spadek liczby osób
rozliczających dochody z pracy poza
granicami Polski odnotowany został w Wielkopolsce i na Mazowszu, gdzie złożono kolejno 4,7 i 4,3
tysięcy mniej wniosków niż w 2017
roku. 3,1 tysiące zaświadczeń mniej
odnotowano również w województwie dolnośląskim, 2,7 tysiące mniej
w Małopolsce i 1,7 tysięcy mniej na
Podkarpaciu. Mniejsze spadki wykazały również województwa opolskie,
świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie
i zachodniopomorskie.
W kępińskim mniej
oświadczeń podatkowych
Podobna tendencja ma miejsce
również w powiecie kępińskim, gdzie
w 2017 r. 808 osób wykazało dochody zagraniczne, a w roku kolejnym
już tylko 747 podatników. Jednocześnie tutejsza „skarbówka” informuje,
iż trwa akcja wzywania podatników
do rozliczenia dochodów zagranicznych za te lata.
Wielkopolanie
powyżej średniej zarobkowej
W Wielkopolsce, gdzie liczba
zarabiających za granicą zmniejszyła

się najbardziej, najmocniej też spadł
dochód osiągany za granicą – z ponad
4,5 mld zł do 2,6 mld zł. Średnio na
każdego zarabiającego za granicą
przypadało tam 70 tys. zł rocznego dochodu. Rekordowe pod tym
względem okazały się zagraniczne
zarobki mieszkańców województwa
lubuskiego, każdy z nich średnio zarobił w ubiegłym roku około 86 tys.
zł. Najmniej z kolei zarobili Podlasianie, pracujący za granicą - średnio
około 18 tys. zł w ciągu roku. - Pracuję już od 10 lat legalnie w Anglii
jako monter konstrukcji sklepowych
(drogeryjnych) i moje wynagrodzenie wynosi 15 funtów miesięcznie,
wiem, że w kraju tyle nie zrobię –
mówi Grzegorz.
Średnia stawka, jaką można było
otrzymać za godzinę pracy w 2018 r,
wynosiła 10 euro brutto. W skali miesiąca było to około 1680 euro brutto,
co w przeliczeniu na złotówki wynosi
7 224 zł. Najwięcej za godzinę można było zarobić w Szwajcarii (około
24 euro brutto). Największe zarobki oferowano w branży budowlanej
(operatory maszyn, cieśle, hydraulicy) i metalurgicznej (obróbka metalu), a najmniejsze na stanowiskach
fizycznych.
Obecnie istnieje problem z wiarygodnym określeniem liczby pracujących za granicą. Pracujący nie
mają obowiązku deklarowania dochodów, zwłaszcza jeśli pomiędzy
krajami istnieje umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania. Tak
naprawdę więc liczba osób uzyskujących dochody za granicą może być
dużo wyższa. Spadek liczby zarabiających za granicą może wynikać też
z faktu obawy przed Brexitem część
Polaków zalegalizowała swój pobyt,
przez co stali się rezydentami Wielkiej Brytanii i tam rozliczają swoje podatki. Ponadto liczba osób deklarujących pracę za granicą mogła
spaść z powodu prowadzonej przez
rząd polityki socjalnej w Polsce.
m

Wyremontują świetlice wiejskie
Umowę na realizację dofinansowanych projektów w kępińskim Ratuszu podpisali: wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski oraz burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus przy
kontrasygnacie skarbnika Jarosława
Ciesielskiego.
Projekt pn. „Remont świetlicy
wiejskiej w Kierzenku” dofinansowany został kwotą 23.000,00 zł, a całkowita wartość zadania to 40.536,19 zł.
Wartość zadania pn. „Remontu świetlicy wiejskiej w Domaninie” wynosi
49.000,00 zł, a w ramach konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” Gmina Kępno pozyskała na jego realizację 30.000,00 zł.
W Kierzenku zakres prac remontowych obejmować będzie wymianę
płyt sufitu na gipsowo-kartonowe
oraz demontaż i montaż lamp sufitowych. Przewidziano również remont
instalacji sanitarnej oraz malowanie
ścian w budynku sali wiejskiej i wykonanie tynku cienkowarstwowego
do wysokości 1,2 m. Zakupione zostaną drewniane stoły, które będą stanowić wyposażenie obiektu.
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Domaninie obejmie wymianę
pokrycia dachowego. Dotychczasowy dach wykonany jest z materiałów
azbestowo-cementowych, które nie
nadają się do użytku i wymagają demontażu przez firmę specjalizującą
się w tym zakresie. Podczas remontu wymienione zostanie poszycie
dachowe na blachodachówkę wraz z
zainstalowaniem rynien.
Oprac. bem

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 17% (84)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 82% (418)
( Wyniki na dzień 10.07.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Rodzinie zmarłego
serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
w związku ze śmiercią przyjaciela

śp.

Andrzeja Fidycha
składa

Andrzej Nowicki.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

śp.

Ryszarda Grygiela
Naczelnika i Wójta Gminy Perzów
w latach 1980-2006.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składają
Wójt Gminy Perzów
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Perzowie
oraz Przewodniczący Rady Gminy Perzów
wraz z radnymi Rady Gminy Perzów
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aktualności

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie wybrana została Beata Andrzejewska

Beata Andrzejewska dyrektorem szpitala

Przewodniczący komisji kon- bowiem, aby mieszkańcy mieli jak
kursowej R. Kieruzal pytany, co najlepszy do nich dostęp – zaznazadecydowało o tym, iż członkowie cza włodarz. – Realizacja założeń
komisji desygnowali tę właśnie kan- programu naprawczego szpitala, to
dydatkę na sta- przede wszystkim wyprowadzenie
nowisko
dy- szpitala z kłopotów finansowych,
rektora szpitala ale ten program jest także ukieodpowied ział: runkowany na rozwój. To nie jest
- Przede wszyst- tylko kwestia oddłużenia szpitala i
kim fachowość, zmniejszenia straty, ale również cały
znajomość sytu- szereg działań, które pozwolą w jak
acji, problema- najkrótszym czasie wyjść kępińskietyki związanej mu szpitalowi na prostą i realizować
ze służbą zdro- wizję funkcjonowania tej placówki.
B. Andrzejewska zapytana po
wia i szpitalem,
a także wielo- wyborze na dyrektora, co zdecydoletnie doświad- wało o tym, że aplikowała na to staczenie. Oczywi- nowisko, odpowiedziała: - Jednym
ście, również jej z powodów złożenia przeze mnie
wizja naprawy oferty na stanowisko dyrektora
sytuacji
szpi- szpitala było motywowanie mnie do
tala – wskazy- tego przez pracowników. Wskazała
Beata Andrzejewska będzie zatrudniona na stanowisku
wał. - Wszyscy też najpilniejsze działania, jakie zadyrektora kępińskiego szpitala od 1 sierpnia
kandydaci bar- mierza przedsięwziąć jako dyrektor
dzo dobrze się SPZOZ w Kępnie. - W pierwszej
od 1 sierpnia br. - informuje Robert zaprezentowali, natomiast w głoso- kolejności muszę się zmierzyć z doKieruzal, starosta kępiński i prze- waniu tajnym większością głosów stosowaniem liczby łóżek do norm.
wodniczący komisji, która dokonała kandydatura pani Beaty Andrzejew- Oznacza to, że na niektórych odwyboru dyrektora SPZOZ w postę- skiej została rekomendowana jako działach są łóżka niewykorzystane i
powaniu konkursowym. - Umową, tej osoby, z którą Zarząd Powiatu tam trzeba to zmienić. Ma to wpływ
która będzie to precyzowała, będzie Kępińskiego będzie podpisywał kon- na zatrudnienie większej liczby pielęgniarek, choć wiem, że brakuje
kontrakt menadżerski zawarty na 6 trakt menadżerski na okres 6 lat.
R. Kieruzal nie ukrywa, że przed ich na rynku pracy - poinformowała.
lat. Przypomnijmy, że po rezygnacji
bem
Jakuba Krawczyka obowiązki dy- nowym dyrektorem stoją poważne
rektora szpitala pełnił ostatnio Ma- wyzwania. - To, co
rian Olejniczak.
przede wszystkim
W wyniku oceny formalnej będzie determinopięciu ofert złożonych w odpowie- wało pracę dyrektodzi na konkurs ogłoszony na stano- ra, to konsekwencja
wisko dyrektora SPZOZ w Kępnie, audytu przeprowado kolejnego etapu konkursu za- dzonego w SPZOZ
kwalifikowało się czterech kandy- w Kępnie i wynidatów: Marcin Włodarczyk (zam. kający z niego proBralin), Ryszard Dachowski (zam. gram naprawczy. To
Drożki), Wojciech Kociński (zam. jest ciężka praca i
Syców) oraz zwyciężczyni konkur- determinacja w celu
su B. Andrzejewska (zam. Kępno). osiągnięcia wyni17 lipca br. komisja konkursowa ków założonych w
przeprowadziła
indywidualne tym programie. To,
rozmowy, polegające na autopre- oczywiście, również
zentacji, zadawaniu jednakowych podnoszenie efekszpitala
pytań niezbędnych do ustalenia tywności
przydatności na stanowisko objęte i świadczonych w
Jak informuje starosta R. Kieruzal, z nowym dyrektorem
konkursem, a następnie pytań do- nim usług medyczpodpisany zostanie 6-letni kontrakt menadżerski
datkowych.
nych, zależy nam

Beata Andrzejewska pracowała do tej pory w kępińskim szpitalu
jako główna księgowa. - Na stanowisku dyrektora zostanie zatrudniona

17 lipca br. na oddziale dziecięcym szpitala w Kępnie otwarty został „Klub Płomyka” sfinansowany w ramach projektu
realizowanego przez Fundację Santander Bank Polska

„Klub Płomyka”
dla małych pacjentów

Realizacja całego przedsięwzięcia kosztowała blisko 23 tys. zł i w całości
sfinansowana została przez Fundację Santander Bank Polska. Fot. Janusz Kania

Jest to specjalnie wydzielona i warto zaznaczyć, że średnio w ciągu
zaaranżowana przestrzeń dla dzieci i roku na tym oddziale przebywa 900
ich rodziców, z której mogą korzystać małych pacjentów - powiedział M.
podczas pobytu w szpitalu. Pomiesz- Olejniczak.
czenie jest odnowione i
wyposażone w funkcjo- W kolorowej sali zabaw mali pacjenci mogą poczuć jak
nalne meble oraz kolorowe w swoim własnym przyjaznym pokoju. Fot. Janusz Kania
zabawki, które pozwolą
małym pacjentom, choć na
krótki czas, zapomnieć o
chorobie i poczuć się jak w
domu.
Łączny koszt tej inwestycji wyniósł blisko 23
tys. zł, w tym roboty budowlane pochłonęły ponad
16 tys. zł, a 6 tys. zł przeznaczono na wyposażenie
sali zabaw.
Uroczystego otwarcia
„Klubu Płomyka” dokonali: prezes Fundacji Santander Bank Polska Marzena
Atkielska, pełniący obowiązki dyrektora kępińskiego szpitala Marian
Olejniczak oraz Tomasz
Gatner - dyrektor kępińFundacja Santander Bank Polska
skiego Oddziału Banku Santaner.
- Chodzi o to, by dziecko zapo- prowadzi szeroko zakrojoną działalmniało o swojej chorobie i w tym ność skierowaną do dzieci, młodziecelu umilamy mu pobyt w szpitalu. A ży i seniorów, a w tym roku rozpoczęła realizację nowego projektu
zakładającego tworzenie na oddziałach dziecięcych „Klubów Płomyka”. - Naszym celem było wsparcie w
trudnych chwilach rodzin z dziećmi
przebywającymi w szpitalu. Chcieliśmy, żeby „Klub Płomyka” był
przestrzenią, która chociaż na chwilę pozwoli im oderwać się od trosk
związanych z chorobą – tłumaczyła
prezes M. Atkielska, informując, iż
na ten rok zaplanowano otwarcie 6
takich klubów.
Podziękowania na ręce prezes fundacji, która sfinansowała całe przedsięwzięcie, złożyły członkinie Zarządu
Powiatu Kępińskiego: Renata Ciemny i Krystyna Możdżanowska.
- Cieszę się, że nasz wniosek
zyskał akceptację i jako jeden z 6 w
Polsce „Klub Płomyka” został zrealizowany właśnie w Kępnie – zaznaczył podczas uroczystości T. Gatner. Życzę, żeby dzieci szybko wracały do
zdrowia, a ten klub niechaj sprawi,
że pobyt na oddziale będzie przyjemniejszy.			
bem
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Ks. Czesław Gmerek, kołodziej, żołnierz armii niemieckiej I wojny, kapelan i oficer WP II RP, ostatni przed II wojną proboszcz w Grębaninie, ofiara
niemieckich zbrodniarzy…

Księża z powiatu kępińskiego II RP w walce o odzyskanie niepodległości Polski - cz. 4
Ks. Czesław Gmerek urodził się
2 lipca 1893 r. w Starej Dąbrowie (wsi
rycerskiej własności hr. Kurnatowskich), gm. i pow. Wolsztyn, jako syn
kołodzieja Wojciecha (1853-1928) i
Franciszki z d. Stachowiak (18561933). Został ochrzczony w par. kat.
Zwiastowania NMP w Gościeszynie,
dzisiejszym Sanktuarium MB Gościeszyńskiej i par. Nawiedzenia
NMP, a jego rodzice zostali potem pochowani na tamtejszym cmentarzu i
na ich grobie, który zachował się do
dziś, syn umieścił pod danymi matki
napis: tu spoczywa moja najdroższa
Matka, po Bogu Jej zawdzięczam największy skarb, powołanie kapłańskie.
Co do rodzeństwa wiadomo, że miał 2
braci, o których wspomnę szerzej i
prawdopodobnie siostrę Emilię
(1890-1922), pochowaną na tym samym cmentarzu. Najpierw przez 8 lat
uczęszczał do Szkoły Powszechnej w
rodzinnej miejscowości, w tym 2 lata
brał udział w strajku szkolnym, w
walce o język polski i religię, za co nie
przyjęto go potem do żadnego z 36
gimnazjów, działających wtedy w
Wielkopolsce. Ojciec natomiast za
strajk 2 młodszych synów zapłacił
wyższy podatek… Czesław miał więc
jak widać dużo większe problemy z
kontynuacją nauki niż choćby zdublowany, a nawet potrojony rocznik, natomiast braku ob. Broniarza, wcale
nie zauważył… A tak sam o tym pisał: …Po ukończeniu szkoły wyuczyłem się za kołodzieja i przygotowywałem się przy pracy warsztatowej do
egzaminu o własnych siłach działając
jednocześnie w tajnych organizacjach
polskich. Mając 17 lat wyjechałem do
Berlina spróbować szczęścia. Złożyłem tam egzamin do sekundy wyższej
(7 klasy gimnazjalnej), rok później
składałem na polecenie ówczesnego
kanclerza rzeszy Theobalda von Bethmann Hollweg (1856-1921), egzamin jednoroczny na specjalną prośbę
doń wystosowaną… Trzeba uzupełnić, że w tym czasie w Berlinie mieszkał też jego 9 lat starszy brat Władysław, o którym napiszę więcej niżej.
W efekcie wysokiej inteligencji i uporu, a zapewne także pomocy brata,
Czesław ukończył elitarne 9-klasowe
gimnazjum G. W. Leibniza przy Mariannenplatz w Berlinie (istniejące do
dziś) maturą 4.06.1915 r., będąc wtedy
jedynym Polakiem w tej szkole i jednym z 3 polskich absolwentów gimnazjów w całym mieście. Tego samego
dnia został wcielony do armii niemieckiej, jako aspirant oficerski. W
czasie nauki na obczyźnie działał też
zarazem w „Sokole” i harcerstwie, nauczał polskiej gramatyki, stylistyki i
literatury. Był też aktywny w organizacji pomagającej polskim emigrantom, kierowanej przez Karola Rose
(1863-1940), późniejszego I konsula

generalnego RP w Berlinie i Leona
Barciszewskiego (1883-1939), przyszłego prezydenta Gniezna i Bydgoszczy (więzionego, torturowanego i zamordowanego przez Niemców wraz z
synem 11.11.1939 r. w Bydgoszczy: …
rozstrzelany w trybie doraźnym…), a
gdy ten został powołany do armii niemieckiej, samodzielnie, w ukryciu
przed władzami pruskimi i szkolnymi, prowadził filie biura dla maltretowanych Polaków, głównie z Kongresówki, kierując ich już w czasie wojny
w bezpieczne miejsca, gdzie nie groziło im wcielenie do wojsk zaborców.

Ks. Czesław Gmerek (wtg-gniazdo.org)

Wysłał w tym czasie swego brata Bolesława do Francji, by werbował do
armii polskiej tamtejszych Polaków, z
których powstał potem słynny Legion
Bajończyków, wsławiony walkami
pod Arras w dn. 8-15.05.1915 r. Czesław został natomiast wcielony do 2
komp. elitarnego 3. pułku gwardii niemieckiej, gdzie, jako politycznie podejrzany był prześladowany, ale dzięki pomocy Polaka z niemieckiego
ministerstwa wojny udało mu się
stamtąd po jakimś czasie wydostać.
Jeszcze, jako żołnierz rozpoczął studia filozofii i teologii w Seminarium
Duchownym archidiecezji poznańsko-gnieźnieńskiej. Działał też wtedy
w tajnych organizacjach akademickich, namawiając m. in. polskich żołnierzy armii niemieckiej by wracając
z urlopów zostawiali w domu broń i
wyposażenie wojskowe mogące się
przydać w coraz wyraźniej nadchodzącym powstaniu poznańskim.
Święcenia
kapłańskie
otrzymał
20.12.1919 r. w Gnieźnie. Najpierw
był wikariuszem par. św. Małgorzaty
w Kościelcu Kujawskim (1920-1924),
obecnie pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, a co ciekawe w
tym samym kościele był potem
ochrzczony ks. kard. Józef Glemp
(1929-2013). Następnie był krótko katechetą w Męskim Seminarium Nauczycielskim w Rogoźnie, pow. Obor-

Źródła: CAW WBH, Cz. Gmerek sygn.: AP 7780 i Odrzuc.25.01.37 oraz W. Gmerek, sygn.: MN
20.12.32; APP, Kartoteka m. Poznania, sygn.14438, k.339-340; Dziennik Personalny MS Wojsk, Warszawa 1927, nr 24, s.280; J. Fabiszewski, I lista Polaków zamordowanych przez Niemców w Bydgoszczy
w krwawe dni września 1939 r., Groby mówią, Księga pamiątkowa ku czci pomordowanych Polaków
– ofiar terroru hitlerowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1945, s.37; E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau 1946; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego
duchowieństwa pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, t.4, ATK, Warszawa 1978; J. Gaspars,
Bohaterscy kapłani, Miłujcie się! katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny, nr 1/2019, Poznań, s.2025; IPN Szczecin; IPN, straty.pl; www.wtg-gniazdo.org, wielkopolscy księża od XVIII do XX w.; str. www
par. św. Zygmunta, Słomczyn, Biała Księga. Martyrologium duchowieństwa – Polska XX w. (lata 19141989); badania i ustalenia własne autora.
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niki Wlkp. i prefektem Gimnazjum w
Wągrowcu (obecnie I LO) oraz wikarym jednej z tamtejszych par. kat.
(1924). W latach 1924-1925 pełnił posługę w par. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, pow. Ostrów Wlkp. W
1925 r. kontynuował służbę wikariusza w par. św. Wawrzyńca w Koźminie Wlkp., obecnie pow. Krotoszyn i
w tym samym roku został przeniesiony do par. Pocieszenia NMP w Borku
Wlkp., dziś pow. Gostyń, gdzie pozostawał do 1931 r. Następnie został
mianowany II z kolei proboszczem
par. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach, pow. Ostrów Wlkp.
(1931-1934), gdzie dokończył budowę
nowego kościoła. Wreszcie w latach
1934-1939 kierował parafią Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie,
gm. Baranów, pow. Kępno, gdzie zastała go II wojna. Trzeba uzupełnić, że
wobec nawały bolszewickiej w 1920 r.
zgłosił się do WP na ochotnika, jako
kapelan pospolitego ruszenia. Następnie zarządzeniem Prezydenta RP został mianowany kapelanem rezerwy
WP ze starszeństwem od 1.01.1927 r. i
lokatą 77, co potwierdził też dekret
Kurii Polowej Wojsk Polskich (l. dz.
6542/27). Z jego karty ewidencyjnej
w PKU Ostrów Wlkp., której komendantem był wtedy ppłk Roman Kantorek (ur.1883), wiadomo, że w końcu
1931 r. był na jej stanie w grupie ofic.
rez., jako kapelan rez. WP, a jego oddziałem macierzystym była Polowa
Kuria Biskupia. Był więc przypuszczalnie awansowany w międzyczasie
na podporucznika, a przed 1939 r.
prawdopodobnie także na porucznika. Jak podawał w ewidencji wojskowej, z języków obcych znał niemiecki, francuski oraz łacinę, a za granicą
poza Niemcami był, pewnie z uwagi
na I wojnę, także we Francji i Czechosłowacji. Dn. 29 stycznia 1935 r. ks.
Gmerek wystosował podanie do
KKiMN (Komitet Krzyża i Medalu
Niepodległości) o odznaczenie MN
(Medalem Niepodległości), które
wpłynęło 20 lutego do Komisji (Referatu)
Powstania
Poznańskiego
KKiMN, a ta rozpatrzyła jego wniosek w dn. 25.01.1937 i odrzuciła z powodu: braku pracy niepodległościowej… Tymczasem jak pisał 10.02.1935
r. jeden ze świadków jego działalności
patriotycznej, bydgoski nauczyciel i
oficer rez. WP II RP Ludwik Woda
(ur.1888), prezes miejskiego komitetu
PSZ (Polskiego Związku Strzeleckiego) w „Bydgoszczu”: …W latach
1926-1931 ks. Gmerek należał do rady
powiatowej BBWR (Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem) w Koźminie,
brał wybitny udział w pracach rady,
przyczynił się do pomyślnych wyników akcji wyborczej w 1930 r. (…). Był
też kapelanem PZS na pow. koźmiński
i dzięki jego ofiarnej pracy związek
rozwijał się b. pomyślnie… Sam kandydat natomiast pisał już, jako proboszcz w Grębaninie: …świadków
podań moich na ogół nie mam. Jedni
polegli, drudzy poumierali w więzieniach pruskich, inni zabici w walkach
pod Zbąszyniem i Szubinem, oraz
podczas wojny w legionach karpackich. Za pracę moją otrzymałem od
ks. bp. Władysława Bandurskiego
(1865-1932, patrona m. in. ulicy przy
Dworcu Kaliskim w Łodzi), I kapela-
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na Legionów, dzieło kazań jego z własnoręczną dedykacją i błogosławieństwem pasterskim, lecz i on już nie
żyje. W 1931 r. proponowano mi ZKZ
(Złoty Krzyż Zasługi), wniosku jednak żadnego nie wysłałem i wobec
tego żadnych odznak nie posiadam.
Uważałem zawsze pracę moją za obowiązek sumienia dla Polski, bez ubiegania się o nagrody i uznanie… Odmowa odznaczenia z warszawskiej
centrali KKiMN była o tyle dziwna,
że zgodnie z procedurą, uprzednio
Specjalna Komisja Weryfikacyjna w
Poznaniu na posiedzeniu 30.11.1936 r.
po zbadaniu wniosku uznała jednogłośnie, że kandydat kwalifikuje się
na odznaczenie Medalem Niepodległości, z uwagą: brak opinii, lecz bez
zarzutu. Komisja ta była powołana
przez prezesa ZWPN (Związku Weteranów Powstań Narodowych RP
1914/19), dr prawa Zygmunta Głowackiego (1877-1939), senatora RP,
wicestarosty krajowego poznańskiego. Poza nim w składzie tego organu
było 6 innych n/w członków: kpt. w st.
sp. Wincenty Wierzejewski (18891972), wiceprezes Towarzystwa Powstańców Wlkp. 1918/19 w Poznaniu,
późniejszy ppłk piech. WP; kpt. w st.
sp. Józef Liczbiński (ur.1887), przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
przy Zarządzie Głównym ZWPN;
mgr prawa Jan Nowakowski, ppor.
rez., członek zarządu okręgowego
POW i urzędnik starostwa krajowego
w Poznaniu; kpt. rez. Kazimierz Jasnoch (1886-1966), prezes Zawiązku
Powstańców Śląskich na woj. poznańskie, artysta malarz kaszubski; dr historii Zdzisław Grot (1903-1984),
członek Towarzystwa Historycznego
w Poznaniu; kpt. w st. sp. Antoni Minikowski (1897-1940), sekretarz Komisji Weryfikacyjnej ZWPN, potem
ofiara zbrodni katyńskiej. Dla przybliżenia skali, trzeba wyjaśnić, że tylko w 1935 r. w samej wlkp. był to
wniosek nr 54549, czyli na każdym
posiedzeniu komisja musiała rozpatrywać wiele podobnych, objętość akt
w ciągu roku można kalkulować na
kilkaset tys. stron, a przez 10 lat, gdy
przyznawano te odznaczenia na miliony stron. Pokazuje to, że sprawność
przedwojennych komisji nie była gorsza od współczesnych, a wręcz przeciwnie, mimo że wtedy nie było komputerów, a jedynie żywa siła bazująca
na tym, co każdy miał w głowie, bez
wspierania się techniką. Nieosiągalny
przykład dla dzisiejszych WKU,
szczególnie w Kaliszu, Sieradzu czy
Warszawie. Aż trudno pomyśleć, na
jakim wysokim poziomie rozwoju
była by Polska gdyby nie II wojna i
pewnie to u nas pracowali by gremialnie Niemcy i Francuzi, którzy boją się
i teraz naszej energii i skutecznych
reform. Tymczasem MN otrzymał już
wyżej wspomniany starszy brat naszego bohatera, Władysław Gmerek,
(1884-1951), ur.28.05.1884 w Rakoniewicach, obecnie pow. Grodzisk
Wlkp., organista w/w par. w Gościeszynie n/Obrą, tam gdzie spoczywają
ich rodzice. Tak jak młodszy brat najpierw był uczniem 7-klasowej Szkoły
Powszechnej w Starej Dąbrowie, a
potem w Pszczewie, dziś pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie. W strajku
szkolnym z uwagi na wiek nie zdążył

uczestniczyć, ale był agitatorem nie
tylko rodzeństwa. Po ukończeniu
Szkoły Powszechnej uczył się kołodziejstwa u swego ojca. Następnie pobierał naukę muzyki w Szkole Organistowskiej w Wolsztynie i w
Konserwatorium Muzyki Kościelnej
w Berlinie, pod kierunkiem polskiego
kompozytora, prof. Józefa Kromolickiego (1882-1961). W latach 19041905 odbył obowiązkową służbę wojskową w armii niemieckiej w 58 p. p.
w Głogowie (zwany inaczej 3. poznańskim, stacjonował także we
Wschowie). Jeszcze w Wolsztynie należał do Towarzystwa Polskich Rzemieślników Katolickich (1908-1911),
a w Gościeszynie i Berlinie do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
(1912-1913), popierając zarazem Polskie Katolickie Towarzystwo Robotników. W czasie I wojny w latach
1915-1918 walczył w armii niemieckiej, najpierw w 28. batalionie pionierów (saperów) na froncie rosyjskim,
potem we Francji m. in. pod Arras,
być może nawet w tej samej bitwie (bo
było ich tam kilka w różnym okresie),
w jakiej po przeciwnej stronie bił się
jego młodszy brat Bolesław, w 1914 r.
ochotnik do armii francuskiej, który
właśnie pod Arras 8.05.1915 o godz. 3
w nocy zginął śmiercią bohaterską,
wg pisma Ministerstwa Wojny w Paryżu. Dokument ten wraz ze zdjęciem
brata były w posiadaniu ks. Czesława.
Władysław walczył później od 2.01
do 29.04.1919 r., jako ochotnik kompanii wolsztyńskiej w powstaniu
wlkp., na rodzinnej ziemi pod Rakoniewicami, Rostarzewem (pow. Grodzisk Wlkp.), Wolsztynem i Kopanicą
(pow. Wolsztyn) na Odcinku „Wolsztyn”. Organizatorem polskich oddziałów i inicjatorem powstania na tym
terenie był prob. par. w Gościeszynie
ks. Alfons Graszyński (1879-1943),
nazywany duchowym przywódcą powstania wlkp. na Ziemi Wolsztyńskiej.
W czasie okupacji niemieckiej
2.10.1939 r. podczas egzekucji mieszkańców Kościana chciał on oddać swe
życie za ojca 12 dzieci, ale gestapo nie
wyraziło zgody i został aresztowany i
osadzony we wspomnianym już w
tym cyklu obozie przejściowym w
Lubiniu, potem został deportowany
do GG (Generalnego Gubernatorstwa). Natomiast Władysław Gmerek
ożenił się z Franciszką z d. Wilk
(1897-1975). W okresie międzywojennym należał do koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 19141919 w Rostarzewie. Oboje przeżyli II
wojnę i zostali pochowani w Gościeszynie obok grobu jego rodziców.
Wracając do naszego bohatera, przed
wybuchem II wojny został prawdopodobnie zmobilizowany do WP, jako
kapelan rezerwy. W czasie okupacji
niemieckiej parafia w Grębaninie została przez Niemców zamknięta dla
Polaków i jak już pisałem w 2 odcinku
niniejszego cyklu jedyny kościół na
terenie powiatu, w jakim hitlerowcy
zezwolili odprawiać polskie niedzielne msze był w Doruchowie. Ks. Gmerek zam. w tym czasie początkowo
nadal w swej parafii, a 6.10.1941 r.
trafił do więzienia w Grudziądzu, potem do obozu przejściowego w Konstantynowie Łódzkim, pow. Pabianice, a 30.10.1941 był przewieziony do

Informacje
KL Dachau, gdzie dostał nr 28124,
następnie w „transporcie inwalidów”
6.05.1942 trafił do „zamku śmierci”
Hartheim w Austrii, filii KL Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany w komorze gazowej, w wieku 48 lat. Jego prochy tak jak i innych
tam zabitych zostały rozsypane na
okolicznych polach albo też wrzucone do Dunaju. Upamiętniono go
wśród wielu innych wielkopolskich
ofiar niemieckiej demokracji, w tym
księży, na pomniku Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu.
Cześć i Chwała Bohaterowi, kapłanowi i żołnierzowi. Nie trzeba chyba
dodawać, że jest to kolejny wniosek
awansowy pośmiertnie prosto do
szefa MON z uwagi na wieloletnią
bezczynność w blisko 80 podobnych
sprawach właściwej terytorialnie kaliskiej WKU, o nominację w/w na
kapitana WP IV RP. Choć oczywiście nie wspomniałem jeszcze
wszystkich bohaterskich księży pow.
kępińskiego okresu II RP, to cykl ten
muszę na razie przerwać, ale tak jak
i do innych, wrócę do niego w przyszłości. Podczas ostatniej wojny niemieccy i sowieccy najeźdźcy zamordowali ok. 3 tys. polskich księży,
czyli ich czwartą część w okresie
międzywojennym. Zdawali sobie
oni sprawę z fundamentalnej roli
Kościoła w Polsce i jego kapłanów,
teraz wiedzą też o tym agresywne
środowiska lewicowe kierujące się
nienawiścią do wiary, szczególnie
katolickiej. Dla nich wszystkich było
i jest zrozumiałe, że nie da się zniszczyć narodu polskiego bez wcześniejszego unicestwienia polskiego
Kościoła. My katolicy nie możemy
się temu biernie przyglądać, ale nazywając prawdę po imieniu musimy
stanąć w obronie naszej historii i teraźniejszości, której od ponad tysiąca lat nierozerwalną częścią jest Kościół katolicki. A choć zarazem jak
wszystko nie jest on bez wad, o czym
i ja przekonuję się w praktyce, mając
do czynienia z biurokracją dot. przesadnego stosowania zasad „rodo”, aż
do sporadycznego utajniania lokalizacji grobów zmarłych bohaterów,
których losy opisuję (w czym niechlubny prym wiedzie odsyłająca na
Berdyczów archidiecezja łódzka),
albo częstego braku wiedzy i zainteresowania co do historycznych postaci w parafiach, to nie są to wady
nie do usunięcia. Nie wymagam by
każdy proboszcz był historykiem i
informatykiem, i na stronie internetowej parafii zamieszczał obszerne
dane dot. swych poprzedników, choć
zdarzają się i tacy, a innym chętnie
pomagam, ale minimum jest by
wszystkie parafie jawnie podawały
e-mail umożliwiający nieograniczony
kontakt. Kościół katolicki w naszym
kraju, także wg obcokrajowców, w
tym np. współczesnego wybitnego
amerykańskiego pisarza, Richarda
P. Evansa jest instytucją, jaka: …bardziej niż wszystkie inne przyczyniła
się do zachowania polskiej tożsamości na przestrzeni wieków… My, jako
jego część nie możemy być obojętni
na mnożące się ostatnio profanacje,
mamy zadanie bronić go przed agresją obcych ideologii (których pełna
jest m. in. polskojęzyczna prasa niemiecka w naszym kraju, oby już niebawem zrenacjonalizowana), ale też
czynić lepszym.
Tomasz Kostek Górecki,
Klub Kaliszan w Warszawie

aktualności
W ostatni weekend na boisku odbył się festyn rekreacyjno-sportowy z okazji 10-lecia Klubu Sportowego Hanulin

Cynowy jubileusz klubu

Festyn zainaugurował Turniej
Piłki Nożnej Zakładów Pracy o Puchar Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Hanulin. Dzień zakończyły
zabawa taneczna oraz nocny pokaz
Street Workout. Z kolei w niedzielę festyn rozpoczęto meczem pokazowym
pomiędzy KS Hanulin Oldboje a KS
Hanulin. Wygrali Oldboje. W części

oficjalnej Zarząd Klubu odbierał życzenia, gratulacje z okazji jubileuszu.
Życzenia złożył m.in. przewodniczący Rady Osiedlowej Franciszek
Trąpczyński, wiceburmistrz Artur
Kosakiewicz oraz przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich w Hanulinie Ewa Mikołajczyk. W imieniu
klubu podziękował prezes KS Ha-

Zarząd KS Hanulin wraz
z organizatorami jubileuszu

Strażacy pochwalili się swoimi
umiejętnościami ratowniczymi

nulin Jarosław Leśniarek. Niespodzianką było przekazanie przez Zarząd Osiedla 2.000 zł na rzecz klubu
KS Hanulin na sprzęt sportowy i
działalność. Oficjalnie otwarto też
powstałą na osiedlu wiatę grillową.
Przecięcia wstęgi dokonali: J. Leśniarek, Regina Janiak, F. Trąpczyński,

A. Kosakiewicz, Daniel Nowak i Tadeusz Braun. Podczas imprezy przygotowano wiele atrakcji dla dzieci,
loterię fantową, wiejski stół z pysznościami przygotowany przez KGW
Hanulin a także pokaz OSP. Festyn
zakończył się zabawą taneczną.
Oprac. m

Pokazy artystyczne lokalnych pasjonatów można było podziwiać w miniony piątek w ramach kolejnego koncertu z
cyklu „Muzyczne Lato”

Kępnianie wysłuchali
pieśni chóru „Harmonia”

Poeci i chórzyści w działaniu
Koncert rozpoczęli członkowie
Kępińskiego Koła Literatów, którzy zaprezentowali swoją twórczość
poetycką, opowiadającą głównie
poetycko o życiu w Kępnie. Potem,
było już tylko muzycznie. Tak licznej

obsady nie miał jeszcze żaden z tegorocznych koncertów „Muzycznego
Lata”, bowiem na kępińskiej scenie
zaprezentowały się lokalne chóry:
„Harmonia” i „Jutrzenka”. Ten drugi
świętuje w tym roku 30-lecie dzia-

Chór „Jutrzenka” niedawno obchodził
jubileusz 30-lecia działalności

łalności muzycznej. Długoletnim
prezesem „Jutrzenki” jest Tadeusz
Piecuch.
Chór „Jutrzenka” jest najbardziej
utytułowanym i znanym nie tylko w
regionie zespołem muzycznym. Warto przypomnieć, że zdobywał laury
m.in. na Mistrzostwach Polski Zespołów Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących w Kielcach,
został także uhonorowany przez Ministra Kultury Sztuki i Dziedzictwa
Narodowego medalem za zasługi.
Oprac. m

Józef Frąckowiak
czytał swoje wiersze

Mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne o wartości ponad 50 tys. zł trafią do siedmiu przedszkoli z terenu gminy Kępno

Środki na edukację ekologiczną najmłodszych

Pomoce dydaktyczne trafią do siedmiu
przedszkoli z terenu gminy Kępno

W ramach edukacji ekologicznej
najmłodszych Gmina Kępno pozyskała środki zewnętrzne na realizację
zadania pn. „Wyposażenie siedmiu
przedszkoli z terenu gminy Kępno w
mobilne ekologiczno-przyrodnicze
pomoce dydaktyczne”.
Całkowita wartość zadania wynosi 87.627,00 zł, z czego 52.576,20 zł
to dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W jego ramach zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, umożliwia-

jące nabycie wiedzy przyrodniczej i
kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców gminy Kępno. Wśród nich
znajdą się gry mobilne oraz materiały
dydaktyczne o tematyce ekologicznej
i przyrodniczej. Placówki przedszkolne wzbogacą się o książki, komiksy i
gry planszowe, które będą najmłodszych uczyć m.in. zasad segregacji
odpadów i przypominać o problemie
zanieczyszczenia powietrza.
Projekt zostanie zrealizowany do
końca listopada br.
Oprac. bem
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Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów samorządów gminnych powiatu kępińskiego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Pięknieją gminy powiatu kępińskiego
W kolejnej edycji organizowanego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
dofinansowanie otrzymało 125 projektów. Celem konkursu jest wsparcie

budowę i remonty wiejskich świetlic,
zieleńców czy placów zabaw, ale również na organizację lokalnych imprez
i upamiętnianie wydarzeń. Kwota
wsparcia jednego projektu mogła wynieść nawet 30 tysięcy zł. Cała pula
Łączna kwota dotacji dla gmin powiatu
kępińskiego wyniosła blisko 190 tys. zł

inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych
o oddolnie wypracowane sołeckie
strategie odnowy wsi. Dotację można było otrzymać na inwestycje, np.

środków tej edycji konkursu to ponad
3,2 mln zł.
Z terenu powiatu kępińskiego w
konkursie udział wzięło sześć gmin:
Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opa-

towska, Perzów i Trzcinica. Łączna
kwota przyznanych im dotacji wyniosła 187.657,00 zł.
17 lipca br. w Kępnie umowy z
włodarzami jednostek terytorialnych
w imieniu Województwa Wielkopolskiego podpisywał wicemarszałek
województwa Krzysztof Grabowski. Gminy reprezentowali wójtowie:
Baranów - Bogumiła Lewandowska-Siwek, Bralin - Piotr Hołoś,
Łękę Opatowską - Adam Kopis,
Perzów - Danuta Froń, Trzcinicę
- Grzegorz Hadzik, a gminę Kępno burmistrz Piotr Psikus. Podpisy
składali przy kontrasygnacie skarbników gmin.
- Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” cieszy się olbrzymim
zainteresowaniem. W ramach jego
9. edycji wpłynęło ponad 280 wniosków, a 125 otrzymuje dofinansowanie. Mówię o tym, abyście mieli
Państwo świadomość, że nie jest tak
łatwo w tym konkursie te środki pozyskać, ale cieszę się, że 8 wniosków
jest z terenu powiatu kępińskiego i
bardzo serdecznie państwu gratuluję – powiedział wicemarszałek K.

Grabowski. - W porównaniu do innych gmin, w których podpisywaliśmy umowy, to są to może mniejsze
środki, ale wiem, że mają one wielkie znaczenie w małych miejscowościach, gdzie chcecie Państwo, jako
samorządowcy, dokonać zmian. Myślę, że to bardzo cenne inicjatywy,
więc serdecznie gratuluję
Gmina Baranów na realizację
projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu” pozyskała 30.000,00 zł. Gmina
Bralin otrzymała 14.700,00 zł na
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim”. Projekt
Gminy Łęka Opatowska „Centrum
aktywności w centrum miejscowości
- budowa placu zabawa w Lipiu” do-

finansowany został kwotą 30.000,00
zł. Gmina Trzcinica na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Pomiany” otrzymała
22.824,00 zł, a Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie dwóch projektów: „Zagospodarowanie placu
zabaw w sołectwie Koza Wielka”
- 17.133,00 zł oraz „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie
Domasłów”- 20.000,00 zł. Również
Gmina Kępno otrzymała środki na
realizację dwóch projektów: „Remont
świetlicy wiejskiej w Kierzenku” z
kwotą dofinansowania w wysokości 23.000,00 zł i „Remont świetlicy
wiejskiej w Domaninie” z dofinansowaniem w wysokości 30.000,00 zł.
bem

W Dworze Myśliwskim w Ustroniu koło Opatowa odbył się
festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
oraz Dnia Dziecka

W rodzinie siła

Na przełomie czerwca i lipca br. grupa kępnian wyjechała w polskie Tatry na młodzieżowy
złaz z profilaktyką zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”, z
dofinansowaniem Gminy Kępno

Wakacje z profilaktyką

To był tydzień niezapomnianych
wrażeń dla uczestników młodzieżowego złazu z profilaktyką. Młodzi
mieli szansę posmakowania górskich
uroków przy wyjątkowo sprzyjającej
pogodzie, podnoszącej dodatkowo
atrakcyjność tatrzańskiego krajobrazu. Organizatorzy pragnęli „zarazić”

udziału w zachowaniach ryzykownych, zagrażających młodemu człowiekowi. W programie wyprawy
były także wspólna modlitwa i zabawa, spotkanie z góralszczyzną
w gawędzie, poezji i pieśni, było
pasowanie nowicjuszy na dyplomowanych złazowiczów, a na podsu-

Grupa kępnian uczestnicząca
w młodzieżowym złazie z profilaktyką

ich bakcylem ukochania górskich
wędrówek, w których sukces osiągnięcia celu wiąże się często z przezwyciężaniem własnych słabości,
niekiedy wręcz niepowodzeń. Jednocześnie chodziło o to, aby zachęceni
odkrywaniem Tatr chcieli powracać
w góry w kolejnych latach, także dorosłego życia, aby je pokochali i doń
tęsknili…!
Dzięki dobrej pogodzie i świetnie
pracującemu z grupą przewodnikowi
udało się zrealizować cały zaplanowany program górskich wycieczek,
zachowując czas na wszystkie pozostałe zajęcia i atrakcje wyprawy.
Tradycyjnie wędrowaniu wybranymi szlakami towarzyszyły
warsztatowe zajęcia profilaktyczne,
w tym roku skierowane na kształtowanie motywacji do odmawiania
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mowanie złazu rozegrano konkurs
z wiedzy o poznawanym regionie.
Rywalizowały ze sobą trzy grupy
uczestników. Jurorzy ustalili trzy
kolejne miejsca. Przygotowano
drobne nagrody i symboliczne dy-

plomy dla uczestników, wszyscy
byli zwycięzcami.
W sercach i na niebie dominowało słońce. Niesamowite widoki
z Sarniej Skały, Rusinowej Polany
czy Gęsiej Szyi na pewno pozostaną
z młodymi na zawsze. Wspólnotowa
msza święta w sanktuarium na Wiktorówkach, urok Czarnego Stawu Gąsienicowego czy papieskie ślady św.
Jana Pawła II w Dolinie Jarząbczej
będą wywoływały tylko dobre wspomnienia i zachęcały do kolejnych
Z drugiej strony, widoczne zainteresowanie i znacząca aktywność młodych w zajęciach profilaktycznych,
prowadzonych na złazie, pozwalają
zakładać, że zdobyta nań wiedza i
praktyczne umiejętności będą wykorzystywane w konkretnych sytuacjach
życiowych, jakim będą musieli stawić
czoła. W ten sposób staną się liderami w środowiskach rówieśniczych,
kształtującymi modę na asertywne
podejmowanie istotnych dla swego
dobra decyzji. Oby im się to udało.
Za organizatorów
Maria Główka, prezes KST „Dom”
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Pogoda podnosiła atrakcyjność
tatrzańskiego krajobrazu

Podczas pikniku plenerowego
„W rodzinie siła” wręczono podziękowania rodzinom zastępczym z terenu powiatu kępińskiego. Podobnie
jak w poprzednich latach rodziny
wytypowały spośród swojego grona
Rodzinę Roku w trzech kategoriach:
Spokrewniona Rodzina Zastępcza,
Niezawodowa Rodzina Zastępcza
oraz Zawodowa Rodzina Zastępcza.
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: Anna i Dariusz Ma-

atrakcji, takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, bańki
mydlane, loteria fantowa, popcorn,
wata cukrowa oraz lody. Imprezę
uświetniły też powiatowe służby
mundurowe: Komenda Powiatowa
Policji z policjantem Pyrkiem oraz
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowie.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi
pod Kępnem przygotował stoisko, na
W programie pikniku znalazły się liczne
atrakcje dla najmłodszych

chowiak, Monika i Jacek Pelińscy
oraz Lucyna i Karol Kasprzak.
Pamiątkowe statuetki za dar serca wręczyli: starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka oraz zastępca dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie Beata Kosędka. W
podziękowaniu za trud wychowania
dzieci z rodzin zastępczych pod kierunkiem Jacka Klyty przygotowany
został minikoncert gitarowy.
Podczas pikniku dzieci mogły
korzystać z wielu dedykowanym im

którym zaprezentowane zostały prace rękodzielnicze wykonane przez
jego uczestników.
W rytmie gorących melodii do
integracyjnego tańca uczestników
wydarzenia porwała Szalona Ciotka
Kaloria, która zaprosiła najmłodszych do wielu ciekawych konkurów
i animacji.
Rodzinne świętowanie zwieńczył
wspólny grill ze smakołykami zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Oprac. bem
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15 lipca br. odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Tematem, który zdominował obrady i wzbudził burzliwą dyskusję, była podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Podwyżki za wywóz śmieci

O 7 zł drożej
Od 1 września br. mieszkańcy
za wywóz odpadów zapłacą 18 zł od
osoby miesięcznie. Do tej pory stawka wynosiła 11 zł. W przypadku, gdy
odpady nie będą zbierane w sposób
selektywny, koszt wyniesie 40 zł od
osoby miesięcznie. W uzasadnieniu
czytamy, że określając stawki, należy
wziąć pod uwagę liczbę mieszkań-

nie może do niego dopłacać – dodał
wiceburmistrz.
Podwyżki efektem
błędnego zarządzania
Jedyną firmą, która wystartowała
w przetargu na transport odpadów – i
która ów przetarg wygrała – jest firma
„Peter”. Ze względu na zmianę zasad
segregacji odpadów komunalnych i
wprowadzenie dodatkowych dwóch

Większość radnych poparła wniosek
o podwyżkę wywozu śmieci

ców gminy, ilość wytwarzanych na
terenie gminy odpadów komunalnych
oraz koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwienie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługa
administracyjna systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami).
Wiceburmistrz Artur Kosakiewicz
podkreślił, że, uchwalając stawki,
wzięto pod uwagę w szczególności
koszty transportu. - Jeszcze do niedawna koszty transportu wynosiły
w naszej gminie 109 tysięcy złotych
miesięcznie. Obecnie, po przetargu,
koszt samego transportu to 206 tysięcy złotych miesięcznie, czyli blisko 100% więcej. Na to wpływ mają
czynniki, które w większości są od
nas niezależne: wzrost płacy minimalnej, wzrost kosztów paliwa, opłata marszałkowska i to, że na rynku
w tym sektorze praktycznie nie ma
konkurencji. A koszt transportu odpadów to blisko 45% kosztów całego
systemu – wyjaśnił. Na wyższe ceny
składa się również wzrost cen w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
w Olszowie, czyli tzw. koszty na bramie. - Od 2016 r., czyli od momentu,
kiedy była uchwalana poprzednia
stawka, cena za odpady niesegregowane, tzw. mokre, wzrosła z 250,08
zł do 480,60 zł za tonę, cena szkła – z
1,12 zł do 10,80 zł za tonę, za zmieszane odpady opakowaniowe, tzw.
suche – z 40,24 zł do 205,20 zł za
tonę, a za odpady zielone – z 140,00
zł do 345,60 zł za tonę. Są to bardzo
duże podwyżki – tłumaczył A. Kosakiewicz.
Środki z opłat za gospodarowanie odpadami nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z
pokryciem kosztów funkcjonowania
systemu, a system musi się bilansować. - Ten system, zgodnie z ustawą,
sam musi się finansować. Gmina nie
może z niego czerpać dochodów, ani

frakcji w związku z rozporządzeniem
ministra środowiska, które ma wejść
w życie od stycznia, kontrakt z firmą
obowiązywać będzie przez pół roku.
Wywołało to oburzenie radnych.
- Rozumiem to, że wszystko drożeje,
ale wzrost z 11 zł do 18 zł jest efektem
szeregu popełnionych błędów. Przetarg został ogłoszony na 6 miesięcy,
a który przedsiębiorca jest w stanie
wystartować w takim przetargu?
Panie burmistrzu, pan zlikwidował
konkurencję na terenie gminy, ogłaszając przetarg na tak krótki okres.
Druga sprawa to tzw. stawki na bra-

Lider opozycji kwestionował
wprowadzenie podwyżek

mie. Wzrosty, które tutaj są przewidziane, to efekt szeregu zaniechań
pięcioletnich, inwestycyjno-organizacyjnych, na terenie zakładu, które doprowadziły do tego, że dzisiaj
tylko 10% odpadów, które są zbierane z terenu gminy Kępno, podlega
recyklingowi. Na przestrzeni 8 lat
w ten zakład zostało wpompowane
przeszło 100 milionów złotych, a my
teraz jesteśmy w stanie przetwarzać
w nim tylko 10% odpadów. Rękami
uzyskalibyśmy większe zyski niż to,
co jest w tej chwili! To fiasko całej
polityki śmieciowej na terenie gminy
i skok na kasę mieszkańców – mówił
radny Szymon Szczęsny.
Nasze dane są prezentowane rzetelnie i jawnie. Pan nie przedstawia

żadnych konkretnych danych, wyliczeń, propozycji stawek, potrafi pan
tylko zarzucać hasłami, że coś jest
nie tak i pan zrobiłby to inaczej. Dlaczego pan nie pokazał tego przez pół
roku, od kiedy trwają dyskusje nad
tymi stawkami? Nie ma pan żadnych
wyliczeń, są tylko słowa – skwitował
przewodniczący Rady Miejskiej w
Kępnie Andrzej Stachowiak. - W takim razie proponuję 11 zł powiększone o inflację dóbr konsumpcyjnych
na przestrzeni od 2016 r., byłaby to
uczciwa stawka i wyraźny sygnał
dla Rady Nadzorczej i Zarządu ZZO
Olszowa, żeby szukała rozwiązań, w
jaki sposób radzić sobie z odpadami
i przedstawiała nam propozycje. W
tym momencie nie mamy propozycji,
tylko składujemy odpady, wywozimy
je i płacimy za to, nawet nie zastanawiając się, za co. Proponujemy 18
zł, mieszkańcy zapłacą – pewnie, że
zapłacą, bo są zmuszeni (…). Przyjęcie takiej stawki to zaakceptowanie
wszystkich niedociągnięć gospodarki odpadami. Dajemy zielone światło, że w zasadzie jest wszystko w
porządku, wszystko zaakceptujemy
i za wszystko zapłacimy, więc po co
się starać – dodał radny Sz. Szczęsny.
Ile kosztował ZZO w Olszowie?
Krytycznie do sprawy podchodzi
też radny Maciej Baciński. - Nie poprę tej stawki, ponieważ nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, jaka mogłaby
być cena, gdyby przetarg był rozpisany na dłuższy czas. Rozumiem
podwyżki na bramie i za transport
odpadów, ale mam mieszane uczucia co do trybu rozpisania przetargu – stwierdził. - Proszę wskazać
jeden samorząd w promieniu 150
kilometrów od Kępna, gdzie do przetargu na odbiór odpadów zgłosiła
się więcej niż jedna firma – oponował burmistrz Piotr Psikus. - Są samorządy, w których nie zgłosiła się
żadna firma. Proszę zejść z poziomu
kampanii wyborczej na rozwiązywanie rzeczywistych problemów samorządu. I proszę podawać rzetelne informacje, a nie wprowadzać ludzi w
błąd. ZZO w Olszowie kosztował po
przetargu 63 miliony złotych, a nie
100 milionów złotych. Inwestycje są
dopiero prowadzone lub planowane,
więc nie można mówić o wpompowanych w ten zakład środkach. W
2014 r. mogliśmy o tym zakładzie
decydować, teraz mamy tylko 34%
udziałów, więc musimy wszystko
uzgadniać i negocjować z pozostałymi udziałowcami (…). Na posiedzeniach komisji mówiliśmy, że ogłaszamy przetarg tylko na pół roku,
żeby utrzymać do końca roku system
segregacji odpadów na 3 frakcje. W
ten sposób przygotowujemy się do
przetargu na dłuższy okres, gdzie segregacja będzie na 5 frakcji. Nie ma
popełnionych błędów, tylko są rzetelne wyliczenia i jest dążenie do racjonalizacji kosztów (…). Gdy ogłosiliśmy ostatni przetarg na 3,5 roku,
też zgłosiła się tylko jedna firma. A
dziś w Kępnie nie mamy monopolu
jednej firmy, bo są dwie świadczące
takie usługi – podkreślił burmistrz.
Nowym cenom sprzeciwiła się tak-

że radna Danuta Pastok. - Dlaczego płacimy tyle za transport, skoro
mamy tak blisko do ZZO? – pytała.
- Stawka 18 zł nie jest wcale taka
zła, są samorządy, gdzie stawka wynosi 23 zł od osoby miesięcznie. I to
nieopodal nas. Wszystkie samorządy stoją teraz przed tymi trudnymi
decyzjami i muszą podnieść stawki
(…). Cieszmy się, że ZZO mamy tak
blisko, bo gdyby był dalej, koszty
transportu byłyby jeszcze większe
– odparł włodarz. - W ciągu ostatniego roku ilość odpadów, jaka jest
transportowana do ZZO, wzrosła
o tysiąc ton. Ma na to wpływ to, że
społeczeństwo się bogaci, ludzie
mają więcej pieniędzy, więcej zakupują, więcej konsumują i produkują
też więcej odpadów. Statystyczny
mieszkaniec Polski produkuje 312
kilogramów odpadów rocznie, a
w perspektywie kilku najbliższych
lat wzrośnie to do 450 kilogramów.
Gospodarka odpadami jest bardzo
drogim, trudnym i niewdzięcznym
systemem – dodał.
13 „za”, 6 „przeciw ,
1 „wstrzymujący”
Ostatecznie projekt uchwały
został podjęty większością głosów.
„Za” głosowali: A. Stachowiak, Piotr
Baraniak, Jan Blabuś, Paweł Jański, Sylwester Lewek, Alicja Młot,
Mirosław Różewski, Irena Sadek,
Tomasz Solecki, Adam Tęsiorowski, Marcin Tyc, Wiesław Walas i
Wiesław Wencel. Przeciwko zmianom byli: Sz. Szczęsny, D. Pastok, M.
Baciński, Bernadeta Hełka, Adam
Poziemski i Eugeniusz Przybył.
Anna Wojtaszek wstrzymała się od
głosu.
Prognozy
dalszych podwyżek
Niewykluczone, że za pół roku,
kiedy obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów na 5 frakcji i
ogłoszony zostanie kolejny przetarg,
mieszkańcy gminy Kępno za odbiór
odpadów zapłacą jeszcze więcej.
- Istnieje takie zagrożenie. Wyso-

będą też nowe pojemniki. Kolejna
podwyżka jest więc niewykluczona
– przyznał włodarz. Urzędnicy i radni mają więc pół roku na znalezienie
najlepszego sposobu na rozwiązanie
problematycznej kwestii, kiedy to
ogłoszony zostanie kolejny przetarg
i wprowadzone zostaną nowe zasady
segregacji.
Co więcej, zmiana w ustawie o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, którą 4 lipca br. przyjął
Sejm, zdaniem radnych, doprowadzi
do rozszczelnienia systemu gospodarki odpadami, a w konsekwencji
do znacznego podniesienia cen za odpady komunalne. Dodatkowo generować będzie liczne niedogodności. - W
ostatniej chwili wywrócono dobrze
przygotowany projekt ustawy, wyłączając z systemu nieruchomości
niezamieszkałe, czyli sklepy, firmy,
cmentarze, ogródki działkowe. To
ma się w tym przypadku odbywać
poza systemem gminnym. I gdzie odpady będą trafiać i jak one będą kodowane, skoro ta sama firma będzie
wywoziła nasze odpady komunalne?
To wszystko może spaść na rachunek
gminy – argumentował burmistrz. W
związku z tym Rada Miejska wystosowała apel do parlamentarzystów o
zmianę ustawy. - Ta ustawa wprowadza brak nadzoru, kontroli przez samorządy nad odpadami produkowanymi na terenie gminy. Odpady będą
lądować w lesie, w rowach, winą
będą obarczane samorządy, że sobie
nie radzą, a koszty za ten bałagan
odpadowy zostaną przerzucone na
mieszkańców. Ten apel to głos w interesie mieszkańców. Należy wrócić
do rzeczy sprawdzonych, a nie wywracać wszystko „do góry nogami”
– zaznaczył P. Psikus. Projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty większością głosów, przy jednym głosie
wstrzymującym (Sz. Szczęsny).
Podwyżki za wodę?
Niestety, prawdopodobnie w górę
pójdą nie tylko ceny za odpady komunalne, ale także ceny za wodę i ście-

Włodarze gminy przedstawili
argumenty za podwyżkami

kość najniższego wynagrodzenia
pójdzie w górę, wiemy, że zdrożeje
energia elektryczna i paliwo, wzrośnie opłata marszałkowska. To są
czynniki, na które nie mamy wpływu, ale w opłacie śmieciowej muszą
być wkalkulowane. Kiedy obowiązywać będzie 5 frakcji, będzie też 40%
więcej wyjazdów, więc koszty transportu znów wzrosną. Obowiązywać

ki. - Taryfy wodno-kanalizacyjne w
naszej gminie nie były zmieniane już
od 10 lat. Spółka „Wodociągi Kępińskie” pracuje nad nowymi taryfami,
ale dzisiaj decydujące zdanie o ich
wielkości mają „Wody Polskie”. To
nie jest rok popularnych, łatwych
decyzji i dotyczy to wszystkich samorządów – podsumował P. Psikus.
KR

Zmiany taryf za wywóz śmieci
miesięcznie od osoby
Rodzaj śmieci 	Jest
11 zł
Segregowane
25 zł
Niesegregowane
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Będzie
18 zł
40 zł
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Policja

informacje
W czwartkowy poranek 18 lipca br. znaleziono w lesie niedaleko Sadogóry ciało 71-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie postrzelił się z broni myśliwskiej

Postrzelenie w samochodzie

W skontrolowanym w Baranowie pojeździe funkcjonariusze ujawnili ponad 20 gram środków odurzających

Kępnianie zatrzymani z narkotykami

13 lipca br. policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, patrolując miejscowość Baranów, zauważyli zaparkowany samochód osobowy
marki Volkswagen, w którym siedziało dwóch młodych mężczyzn – mieszkańców Kępna w wieku 20 i 29 lat. - Na widok
policjantów mężczyźni zaczęli oni zachowywać się nerwowo.
W pojeździe funkcjonariusze ujawnili ponad 20 gram środków odurzających. Mężczyźni zostali zatrzymani w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji Kępnie – poinformował st. sierż. Filip Ślęk z KPP Kępno.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty z art. 62 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii.			
Oprac. KR

Zdarzenie na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Kwiatowej w Słupi pod Kępnem

Motorowerzysta trafił do szpitala

W samochodzie znaleziono ofiarę
postrzału. Fot. RadioSUD

Około 9:30 oficer dyżurny KPP
Kępno został powiadomiony o tym,
że w samochodzie, który stoi w lesie, w Sadogórze znajdują się zwłoki
mężczyzny. - Na miejsce został skierowany patrol policji, który faktycznie potwierdził, że w pojeździe znajdował się mężczyzna. Jak później
Policja bada miejsce zdarzenia
Fot. RadioSUD

ustalono, to 71-letni mieszkaniec
gm. Rychtal, który, najprawdopodobniej postrzelił się z broni myśliwskiej – imformuje podkom. Gabriela
Kurzawa-Szuba zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KPP Kępno.
Oprac. m

W sobotę, 29 czerwca br., około godziny 17.20, na skrzyżowaniu
ul. Słonecznej i Kwiatowej w Słupi
pod Kępnem doszło do kolizji motoroweru z samochodem osobowym.
- Kierujący motorowerem, mieszkaniec powiatu kępińskiego, nie ustąpił

pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia się z pojazdem marki Jeep, kierowanym przez mieszkańca powiatu kępińskiego – mówi oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie post. Rafał Stramowski.
Motorowerzysta z obrażeniami ciała

został zabrany do kępińskiego szpitala, jednak nie wymagał on dłuższej
hospitalizacji, dlatego zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawcę
ukarano mandatem karnym.
Oprac. KR

22-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze

Uderzył w ogrodzenie posesji

1 lipca br., około godziny 20.00,
w Piotrówce 22-letni mieszkaniec
powiatu kępińskiego, kierując pojazdem marki opel, nie dostosował
prędkości do warunków panujących

na drodze, co spowodowało, że jego
pojazd wypadł z drogi i uderzył w
ogrodzenie jednej z posesji. W samochodzie oprócz kierowcy było dwóch
pasażerów. Uczestnicy tego zdarze-

nia nie odnieśli żadnych obrażeń.
Sprawca był trzeźwy, został ukarany
mandatem karnym.
Oprac. KR

Kolizja drogowa w Bralinie

Zawracał i doprowadził do zderzenia

14 lipca br., około godziny 15.20,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie został poinformowany o zdarzeniu drogowym w Bralinie. Policjanci, którzy udali się na miejsce, ustalili,

że kierujący samochodem osobowym
marki Audi, mieszkaniec Tuszyna,
wykonując manewr zawracania, doprowadził do zderzenia z prawidłowo
jadącym samochodem osobowym

marki Alfa Romeo, którego kierowcą
był mieszkaniec Gdańska. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca – kierowca Audi – został ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie ujęli kolejnych
nietrzeźwych kierowców

Kolejni pijani kierowcy zatrzymani
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basenem miejskim w Kępnie został ujęty przez
świadka, który uniemożliwił mu dalszą jazdę.
Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu wskazało ponad 0,92 promila alkoholu. Kierujący został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania pojazdem
mechanicznym pod wpływem alkoholu.
FOT: moto.wp.pl

3 lipca br., dzięki informacji przekazanej
od obywateli, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali 43-letniego mieszkańca
powiatu kępińskiego, który kierował samochodem marki Nissan, będąc pod wpływem
alkoholu. Badanie wykazało, że kierowca w
wydychanym powietrzu miał ponad 3 promile
alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy i czekają g bardzo wysokie kary finansowe.
W weekend, 6 i 7 lipca br., kępińscy policjanci zatrzymali jeszcze dwóch pijanych kierowców. Pierwszy to 33-letni obywatel Ukrainy, który poruszał się po drogach powiatu
samochodem marki Skoda, natomiast drugi
– 54-letni obywatel Gruzji jechał samochodem
marki Ford. Obaj mężczyźni mieli ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu i stracili już prawo jazdy.
Z kolei 14 lipca br., około godziny 14.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został poinformowany o obywatelskim
zatrzymaniu nietrzeźwego kierującego. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce, ustalili, że 26-letni obywatel Rosji kierował samochodem osobowym marki Volkswagen, będąc
pod wpływem alkoholu. Na parkingu przed

Przypominamy, że na podstawie artykułu
178a § 1 KK. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego i motocykla w miejscowości
Chojęcin-Szum

Motocyklista zabrany
śmigłowcem do szpitala

W poniedziałek, 8 lipca br., kilkanaście minut po godzinie 15.00, w
miejscowości Chojęcin-Szum doszło

do zdarzenia drogowego z udziałem
samochodu osobowego i motocykla. - Ze wstępnych ustaleń wynika,

Kierujący motocyklem został przetransportowany śmigłowcem LPR
do szpitala w Kaliszu. Fot. www.metropoliabydgoska.pl

że kierujący motocyklem, 60-letni
mieszkaniec gminy Kępno, zjechał
na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia
z prawidłowo jadącym mercedesem, kierowanym przez 39-letniego
mieszkańca gminy Bralin – wyjaśnia
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie post. Rafał Stramowski.
W wyniku zdarzenia kierujący
motocyklem doznał obrażeń ciała i
został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Kaliszu.
W chwili zdarzenia obaj kierowcy byli trzeźwy. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Oprac. KR

Kępnianin Leszek Dąbrowski, prawdziwy fan dwóch kółek i pasjonat rowerowych podróży, podczas których zwiedza Polskę i Europę, opowiedział o swojej pasji podczas rajdu
zorganizowanego w Kraszewicach

Ubiegło- i tegoroczna susza dała się we znaki nie tylko rolnikom z powiatu kępińskiego, ale również w całej Wielkopolsce, większej części naszego kraju i Europy. Dodatkowo
nadeszła bezśnieżna zima, która nie zdołała zgromadzić
wody po letnim okresie posuchy

Susza i grad nie oszczędzają
rolników z powiatu kępińskiego

Komisja sprawdza stan wilgotności
zboża. Fot. P. Twardowski

Raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z
1 lipca br. nie pozostawia złudzenia
i wylicza największy brak wody na
pograniczu województw lubuskiego i
wielkopolskiego (KBW na poziomie
do – 239 mm) – wskaźnik informuje, iż bilans braku wody jest ekstremalnie duży. Należy również dodać,
że pomiędzy niektórymi stacjami

dachów na budynkach gospodarczych, co także generuje dodatkowe
straty. Proces szacowania strat jest
bardzo czasochłonny i uciążliwy z
uwagi na skalę zjawiska i pasmowe
przejście opadu gradu, który lokalnie
wyrządził bardzo duże straty w połączeniu z suszą, zwłaszcza w uprawach rzepaku, kukurydzy, częściowo
zbożach i pozostałych uprawach.

Tegoroczna susza przeraża tutejszych
rolników. Fot. P. Twardowski

Zaprezentował swoją rowerową pasję
Leszek Dąbrowski, wielki fan
wypraw i rajdów rowerowych, został
poproszony o podzielenie się swoimi doświadczeniami z rowerowego
szlaku. Miała to być niespodzianka
dla uczestników rajdu rowerowego
organizowanego przez Urząd Gminy
w Kraszewicach
- Kilka miesięcy temu koleżanka
Basia Nowak, która była koman-

wiście, zgodziłem się z wielką chęcią
– relacjonuje pan Leszek. - W dniu
rajdu spakowałem niektóre statuetki, listy polecające, notesy z wpisami
zbieranymi podczas wypraw, medale, albumy ze zdjęciami i wyruszyłem
do Kraszewic.
Pamiątek było sporo, bo też dotychczasowy dorobek L. Dąbrowskiego jest imponujący. Przed laty

Uczestnicy rajdu chętnie wysłuchali opowieści
o wyprawach rowerowych Leszka Dąbrowskiego

dorem rajdu, zadzwoniła do mnie
z zapytaniem, czy nie zechciałbym
opowiedzieć o moich dotychczasowych eskapadach - miała to być niespodzianka dla uczestników rajdu
Kraszewice-Stajnia Czempisz. Oczy-

zaczynał swoje eskapady od polskich
tras. Rozpoczął w 2007 roku, przemierzając Szlak Bursztynowy. Jak
sam mówi, połknął bakcyla i od tej
pory już co roku planował i realizował kolejne wyprawy, między innymi

szlakiem Wojsk Napoleońskich czy
Orlich Gniazd. Do tej pory na swoim
rowerze dotarł już m.in. do Czech,
Niemiec, Węgier, Litwy, Szwecji i
Danii, samotnie pokonując tysiące
kilometrów. Zwiedza wsie, miasteczka i miasta, poznaje ludzi, a przy tym
z zaangażowaniem wypełnia misję
promowania swojej małej ojczyzny,
dzięki materiałom informacyjnym i
gadżetom, w które zaopatrują go samorządy. Doceniając jego pasję i zaangażowanie, obdarzono go tytułem
„Przyjaciela Kępna”. W ubiegłym
roku odbył swoją dwunastą wyprawę
na Ukrainę.
Rajd wystartował spod Urzędu Gminy w Kraszewicach, gdzie
uczestników powitał wójt Konrad
Kuświk. Trasa liczyła około 26 kilometrów i pokonało ją 50 osób, a
wśród nich wójt gminy Kraszewice.
- Z panem wójtem wymieliliśmy
się folderami. Upominek wręczyłem
też komandor Basi Nowak, która
świetnie poprowadziła rajd. Upominki otrzymałem od kępińskiego
starostwa i magistratu – opowiada kępiński cyklista. - Cieszę się,
bo uczestnicy z zainteresowaniem
słuchali opowieści o moich eskapadach, oglądali zdjęcia i pamiątkowe
gadżety – zaznacza.
bem

opadów nie notowano wcale lub były
znikome, a lokalne opady pochodzenia burzowego wcale nie rozwiązały
trudnej sytuacji, gdyż następuje szybki powierzchniowy spływ wody i w
połączeniu z temperaturami, które
w ostatnim czasie dochodziły do rekordowych wartości 380C w cieniu,
następuje gwałtowne parowanie z powierzchni gleby i roślin.
Do niekorzystnych warunków
wodnych dołączyły także nawałnice
gradowe, które wraz z silnym wiatrem
1 lipca br., w godzinach późno popołudniowych i wieczornych, niszczyły uprawy
w południowej połowie powiatu kępińskiego (wskutek
gradu najbardziej ucierpiały
gminy: Perzów, Bralin, Baranów, a także część gminy
Kępno i Rychtal). W wyniku
tak niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych
natychmiast zebrały się gminne
komisje klęskowe, które na
bieżąco szacują powstałe
straty, dodatkowo w strefie
silniejszych
podmuchów
wiatru doszło do zerwania

Obecnie, aby usprawnić samo
szacowanie i kontakt z rolnikami,
urzędy gmin organizują spotkania
w poszczególnych miejscowościach,
gdzie skala zjawiska była największa,
a dodatkowo każdy rolnik może osobiście złożyć wniosek o oszacowanie
strat do właściwej gminy, w której
posiada swoje działki ewidencyjne.
Kierownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Kępnie
Piotr Twardowski
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Trwa proces szacowania
strat. Fot. A. Młot
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Region

gmina
echo rychtala
lipiec 2019, nr 29 (896)
W okresie letnich wakacji animatorzy sportu przygotowali dla dzieci z gminy Rychtal
zajęcia piłkarskie

Młodzi piłkarze rywalizowali podczas
Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej

Piłkarskie wakacje
Organizowane na rychtalskich
obiektach sportowych rozgrywki piłkarskie, wieloboje i konkursy rzutów
karnych cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlatego też animatorzy
przygotowali dla najmłodszych wypoczywających w domu właśnie tego
typu atrakcje.
19 lipca 2019 r. odbył się po raz
pierwszy Wakacyjny Turniej Piłki
Nożnej Dzieci w wieku do 14 lat.
Organizatorami imprezy byli: animatorka Wiesława Zimoch-Stę-

pień i gminny koordynator sportu
Piotr Nasiadek.
- Jak zwykle spora grupa zawodników stawiła się do rywalizacji sportowej o medale, które
zostały przygotowane, by dodatkowo wzmacniać ducha waleczności
i pobudzać chęci do szukania jak
najlepszych rozwiązań taktycznych
w czasie gry na boisku – mówi
gminny koordynator sportu. W wyniku zaciętych meczów pierwsze
miejsce w turnieju zajęły ORLIKI

(Szymon Jasiński – kapitan, Łukasz Kuropka, Kamil Kończak,
Nataniel Świerczyński, Stanisław
Ostrysz i Mateusz Dziergwa),
drugą pozycję wywalczyli NAMYŚLAKI, a trzecie miejsce w grupie
medalowej przypadło drużynie FC
RYGIEL.
Zaraz po rozgrywkach piłkarskich przeprowadzony został, już
tradycyjnie, konkurs rzutów karnych.
Najlepszym strzelcem okazał się Szymon Jasiński, drugie miejsce zdobył

Dominik Piontek, trzecie - Cezary
Tabak.
Już niebawem, 3 sierpnia 2019 r.,
na obiektach sportowych w Rychtalu
odbędzie się Rychtalska Biesiada Rekreacyjno-Sportowa. W trakcie imprezy na „Orliku”, o godzinie 15:00,
rozpoczną się rozgrywki piłkarskie,
w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni w wieku do 13 lat. Jak za-

Zawodników
nagrodzono medalami

Kuchnia
pod zabudowę

pewniają organizatorzy: - Każdy kto
stawi się, również indywidualnie, na
rychtalski „Orlik”, weźmie udział w
rozgrywkach. Gry i zabawy dla dzieci i rodziców, oczywiście, z nagrodami będą się odbywać od godziny
16:00. Na godzinę 17:00 zaplanowano
mecz towarzyski pomiędzy miejscowym GKS Rychtal i Polonią Kępno.
Zwieńczeniem sobotniej imprezy
będzie finał loterii
fantowej i zabawa taneczna.
- W trakcie biesiady zapewniamy
miłą atmosferę, dobrą muzykę i obficie
zaopatrzony
bufet
przygotowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Rychtalu.
Już dziś serdecznie
zapraszamy – zachęca do udziału P. Nasiadek. Oprac. bem

We wrześniu w jednym z gminnych okręgów wyborczych
odbędą się wybory uzupełniające

Kampania wyborcza ruszyła

Oferujemy
kuchnie standardowe
i pod zabudowę!
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W czerwcu br wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman zarządził
rozpisanie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Rychtal w okręgu
wyborczym nr 13 dla wyboru jednego
radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym, obejmującym część
sołectwa Wielki Buczek: Okrzyce,
Wielki Buczek numer 1-23a, Wielki
Buczek Marysławin, Wielki Buczek
Stacja Kolejowa. Jednocześnie ustalił
datę wyborów na niedzielę, 8 września 2019 r.
16 lipca 2019 r. komisarz wyborczy w Kaliszu Adam Jan Plichta poinformował o komitetach wyborczych

utworzonych w wyborach uzupełniających, są to: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „CZAS ZMIAN
U BRAM”; którego pełnomocnikiem
wyborczym, a będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
jest - Weronika Białowąs; siedziba
Komitetu: Okrzyce. Kolejnym komitetem jest: KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW NASZ RYCHTAL
BOGATĄ KRAINĄ; pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem
finansowym jest: Małgorzata Józefa
Solarz; siedziba Komitetu: Wielki
Buczek.			
m
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O. Konrad Stolarek i jego postawa wierności Ewangelii oraz służby człowiekowi w każdej
sytuacji jest pięknym wzorem dla dzieci z jego rodzinnej miejscowości

Mural z wizerunkiem misjonarza,
żołnierza i bohatera

12 czerwca br. w Rychtalu odbyła
Tak się wszystko zaczęło
się uroczystość nadania szkole podO. płk. Konrad Feliks Stolarek
stawowej imienia o. płk. Konrada OMI (ps. Samson) urodził się 31
Stolarka OMI (Misjonarze Oblaci października 1913 r. w Rychtalu. OjMaryi Niepokalanej). Z tej okazji na ciec, właściciel zakładu masarskiego,
budynku szkoły utworzono mural. zginął w rok po urodzeniu się syna.
Dzieło, wykonane przez Przemy- Walczył na froncie wschodnim, siłą
sława Zalesinskiego ze Środy Wiel- wcielony do armii pruskiej. Matka
kopolskiej, powstało z inicjatywy była patriotką, czynnie broniła polproboszcza księdza Mariusza Biało- skości w czasie powstań śląskich i
błockiego – wielkiego patrioty i spo- plebiscytu. Konrad ukończył Liceum
łecznika.
Humanistyczne w Kępnie, gdzie w
O muralu w Rychtalu
1932 r. otrzymał świadectwo dojrzaMural poświęcony jest o. puł. łości. Wstąpił do Misjonarzy Oblatów
Konradowi Stolarkowi, urodzonemu Maryi Niepokalanej i po rocznym now Rychtalu. Postaci ze wszech miar wicjacie w Markowicach odbył studia
interesującej. Jego życiorysem można teologiczno-filozoficzne w Wyższym
by obdzielić kilku ludzi, a na podsta- Seminarium Duchownym w Obrze.
wie dokonanych czynów napisać
niezły scenariusz do filmu sensacyjnego.
Uczestnik kampanii francuskiej w 1940 r., jako kapelan 1
Dywizji Grenadierów pomógł
w ucieczce gen. Ducha i Niemiry do Anglii. Cichociemny,
uczestnik operacji specjalnej o
krypt. „Shawl”, kapelan dywizjonów myśliwskich w Anglii,
302 Poznańskiego – od kwietnia
1942 r. do lutego 1943 r., 2 (133)
Skrzydła Myśliwskiego – od
marca 1944 r. do kwietnia 1945
r. (dywizjony 306,309,315) oraz
307 Lwowskich Puchaczy – od
maja do sierpnia 1945 r. Kawaler
Orderu Virtuti Militari V klasy.
Po wojnie założyciel i redaktor
miesięcznika
„Niepokalana”.
Orędownik sprawy polskiej na
emigracji.
Powierzchnia muralu to
Ks. K. Stolarek
około 30 m2, technika – akryl
kolor nanoszony pędzlem. Postać ojca Konrada w stopniu majora Tam też 12 czerwca 1938 r. z rąk powykonana jest w monochromie na znańskiego biskupa pomocniczego
tle szachownicy lotniczej zgodnie z Walentego Dymka otrzymał święceobowiązującym od 1993 r. wzorem nia kapłańskie.
(lewe górne pole białe, na MustanZ klasztoru
do armii
gu szachownica odwrotna, zgodna z
Na samym początku został retą, jakiej używano wówczas w Polskich Siłach Powietrznych), powyżej daktorem miesięcznika „Oblat Niesylwetka samolotu P51B Mustang pokalanej”oraz współpracownikiem
Mk.III w malowaniu z 315 Dębliń- katowickiego dziennika „Polonia”.
skiego Dywizjonu Myśliwskiego z Następnie został skierowany do Orłomarca 1945 r., obok połowa samolotu wej na Zaolziu, gdzie od 1 września
De Havilland Mosquito z 307 Dywi- 1939 r. miał być katechetą. Wybuch
zjonu Lwowskich Puchaczy widziana wojny spowodował, że jedynie przez
od spodu, poniżej godła dywizjonów trzy miesiące pełnił posługę wśród
myśliwskich, których kapelanem był Polaków. Pod koniec listopada przeo. Konrad Stolarek: 302 Poznański dostał się przez „zieloną granicę” do
oraz 315 Dębliński, 309 Ziemi Czer- Budapesztu, a następnie przez Włowieńskiej, 306 Toruński – tworzące chy do Francji, gdzie 1 stycznia 1940
133 Skrzydło Myśliwskie i 307 Noc- r. zgłosił się do Armii Polskiej.
Na froncie
ny Myśliwski Dywizjon Lwowskich
Po ukończeniu Szkoły PodchorąPuchaczy
Realizacja muralu spotkała się z żych Piechoty w Coëtquidan został
wielkim zainteresowaniem i sympa- kapitanem i kapelanem pierwszej
tią mieszkańców. Mieszkańcy żywo Dywizji Grenadierów, z którą brał
reagowali na postępujące prace, wy- udział w walkach na Linii Magiwiązywały się często dyskusje na te- nota. Kiedy rozwiązano dywizję,
maty historyczne. W efekcie na świa- osobiście przeprowadził generałów
tło dzienne wyszło wiele ciekawych Bronisława Ducha i Rudolfa Niemirę na terytorium nieokupowanej
informacji.

Francji. Tak pisze w swoim wspomnieniach o tym wydarzeniu: Aż do
klasztoru w Sienie jechaliśmy już
bez zatrzymania. Ucieszyliśmy się,
zobaczywszy wzgórze, na którego
szczycie znajdował się klasztor. Gdy
podjechaliśmy bliżej, wyłoniła się
zza drzew wysmukła wieża kościoła (...). Przy podjeździe pod klasztor
zrzedły nam jednak miny. Wszędzie
kręcili się Niemcy. Odszukałem superiora, ojca Champion, który przywitał mnie serdecznie, znaliśmy się
bowiem dobrze. Na samym początku
naszej rozmowy powiedział mi, że w
klasztorze zakwaterował się batalion wojska niemieckiego. Co robić
dalej? Poinformowałem bez osłonek
ojca Champion, z jakim bagażem przyjechałem do niego. Ku
mojej radości sam zaproponował czasowe przechowanie obu
generałów. Zatrudni ich jako
ogrodników. Niemcy niczego
nie będą podejrzewali. Ojcom
i braciom nie powie, kim rzeczywiście są nowi ogrodnicy.
Byłem ujęty dobrocią i odwagą
tego ojca. Był to początek szczerej i trwałej przyjaźni między
nami. Powiedziałem mu, że postaram się wyrobić generałom
cywilne papiery francuskie i
wówczas pojedziemy dalej do
południowej, nieokupowanej
Francji. Żegnając się z gen.
Duchem miałem możność przekonać się, jak głębokiej wiary to
był człowiek. - Księże kapelanie
– powiedział mi na odjezdnym
– krótko przed wejściem dywizji do akcji bojowej zawiesiłem
w obecności delegacji Grenadierów obraz Matki Bożej Częstochowskiej w tutejszej bazylice.
Byłem pewien, że Ona przeprowadzi
nas bezpiecznie przez wszystkie niebezpieczeństwa i przeszkody, i nie
zawiodłem się. Pomagał także innym
polskim żołnierzom dostać się do
Francji, zwłaszcza tym, którym udało
się uciec z obozów jenieckich.
Misje specjalne
O. Konrad Stolarek w kwietniu
1941 r. przez Hiszpanię i Portugalię
przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie
został mianowany kapelanem w dywizjonach lotnictwa myśliwskiego
oraz podjął współpracę z Sekcją
Polską Radia BBC w Londynie. Po
specjalistycznym przeszkoleniu spadochronowym i wywiadowczym w
nocy z 14 na 15 maja 1943 r. w ramach operacji specjalnej o kryptonimie „Shawl”, razem z telegrafistą
Janem Miką ps. „Jasiek”wykonał
skok bojowy w rejonie Saint-Etienne w lesie, kilkanaście kilometrów
od Craponne na terytorium Francji
okupowanej przez Niemców z tajną
misją wojskową oraz dodatkowo z
polecenia Naczelnego Wodza, gen.
Władysława Sikorskiego, z zadaniem
nawiązania kontaktu z przebywają-

Mural na szkole im. Ks. K. Stolarka
cym w Lourdes kardynałem Augustem Hlondem. Pod koniec wojny
jako skoczek spadochronowy został
zrzucony do Francji z zadaniem rozpoznania Polskiej Organizacji Walki
o Niepodległość i zbadania możliwości wykonywania zadań wojskowych
przez francuską Polonię. Następnie
wrócił do Londynu.
Koniec wojny
i początek Polskiej Prowincji
Oblatów MN
Zdemobilizowany w 1946 r. przybył do Francji, gdzie był współzałożycielem i pierwszym prowincjałem
Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wspólnie z o. Karolem
Kubszem kupił dwupiętrową willę z
pięknym parkiem i ogrodem w miasteczku oddalonym o 60 kilometrów
od Paryża. Od początku istnienia
ten pierwszy dom oblacki we Francji tętnił życiem. Organizowano tam
spotkania i zjazdy, prowadzono kursy
Akcji Katolickiej i rekolekcje, organizowano letnie i zimowe kolonie dla
polskich dzieci oraz przez dwa lata
prowadzono nowicjat dla braci zakonnych. Ojciec Konrad we wszystkie te działania się włączał, ale jego
marzeniem było założenie wydawnictwa. Spełniło się ono w 1954 r.,
kiedy o. Stolarek założył i redagował
wydawany do dziś miesięcznik „Niepokalana”. Wydawany był w języku
polskim dla Polaków na emigracji w
Europie i Kanadzie. W 1959 r. objął stanowisko dyrektora tygodnika
„Głos Katolicki”, pisma Polskiej Misji Katolickiej we Francji. O. Konrad

Stolarek bardzo aktywnie włączał się
w życie Polonii francuskiej.
Odznaczenia i nagrody
O. Konrad Stolarek zmarł w nocy
2 lutego 2007 r. w Maisnil-lès-Ruitz
we Francji. Uroczystości pogrzebowe
sprawowane przez ojców oblatów z
Francji, Belgii i Luksemburga odbyły
się 7 lutego 2007 r. w kościele polskim Millenium w Lens i na cmentarzu w Vaudricourt. Za działania te
jako pierwszy z kapelanów 15 października 1943 r. został odznaczony
Orderem Virtuti Militari V klasy
przez gen. Mariana Kukiela, ministra obrony. Jako pierwszy kapelan
otrzymał też Złotą Bojową Odznaką
Spadochroniarską. Za bohaterstwo w
służbie duszpasterskiej w Polskich Siłach Zbrojnych oraz działalność społeczną na emigracji został awansowany do stopnia pułkownika Wojska
Polskiego oraz odznaczony: Orderem
Virtuti Militari V klasy (nr 8408),
dwukrotnie Krzyżem Walecznych,
Krzyżem Komandorskim Orderu
Zasługi RP, srebrną odznaką Orderu
Zasługi RP, Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Medalem Lotniczym,
Medalem Wojska, odznaką Weterana
Walki o Niepodległość, Złotą Bojową
Odznaką Spadochroniarską, honorową odznaką Stowarzyszenia Lotników Polskich, francuskim Croix de
Guerre z gwiazdą i Croix de Combattant oraz brytyjskimi Defence Medal,
War Medal i France and Germany
Star.
Źródło:
www.rychtal.parafia.info.pl

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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XI Rowerowa Pielgrzymka Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej „GENIUS LOCI” do
Częstochowy

Pielgrzymka rowerowa z historią w tle
Kolejna pielgrzymka członków i wszyscy uczestnicy wyprawy świet- a po jego zakończeniu podziękowali
sympatyków działającego w Siemia- nie się zgrali i sprawnie dotarli do Krystynie Macioszczyk - prezes
nicach Towarzystwa Krańców Ziemi celu pielgrzymki. Średnia prędkość „GENIUS LOCI” za zorganizowaOjczystej „GENIUS LOCI” odbyła podróży wyniosła 17 km/h, przy nie pielgrzymki na Jasną Górę. Jako
się pod hasłem szukania świadków i średnim wieku - 60 lat.
wyraz wdzięczności prezes stowaśladów wojen światowych. Trasa pielPo dotarciu na Jasną Górę piel- rzyszenia otrzymała ikonę Matki Bogrzymki wiodła przez Bolesławiec, grzymi udali się na Apel Jasnogórski, skiej Częstochowskiej.
Praszkę, Starokrzepice, Panki
Drugi dzień pielgrzymki
i Truskolasy.
był dla jej uczestników dużym
W Praszce pielgrzymi
przeżyciem duchowym i pazwiedzili muzeum, którego
triotycznym, wzięli bowiem
kustosz przybliżyła historię
udział w drodze krzyżowej
miejscowości. Dzięki sprzyoraz mszy w intencji 10 Pułku
jającej pogodzie rowerzystom
Ułanów Litewskich i koncerz Siemianic udało się dotrzeć
cie pieśni kresowej. Pielgrzyna Jasną Górę już pierwszego
mi obejrzeli również wystawę
dnia.
poświęconą św. Janowi PawUczestnicy
pielgrzymłowi II, a specjalnym autobuki podkreślają, że ogromna
sem zwiedzili Częstochowę.
w tym zasługa przewodnika
Odwiedzili i przeprowadzili
Krzysztofa Soboka, który
rozmowę z dr. Tadeuszem
Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej „GENIUS LOCI”
umiejętnie wszystko zaplaMacioszczykiem,
byłym
zorganizowało pielgrzymkę już po raz jedenasty
nował i przeprowadził tak, że
mieszkańcem Granic, który

Rada Gminy Łęka Opatowska jednogłośnie uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą od 1 września

Wzrosły opłaty za śmieci

Uchwała w sprawie ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
o określonej pojemności podjęta została podczas sesji, którą zwołano na
środę, 17 lipca br.
Zgodnie z nią stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są

W uchwale znalazł się też zapis
o zwolnieniu członków rodzin wielodzietnych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% stawki.
W przypadku nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, ustalono miesięczną opłatę za pojemnik o
określonej pojemności.

Od 1 września w gminie Łęka Opatowska trzeba
będzie zapłacić za odpady o 100% więcej

zbieranie i odbierane w sposób selektywny, wynosi 14 zł miesięcznie od 1
mieszkańca. Do tej pory było to 7 zł.
Za śmieci niesegregowane mieszkaniec będzie musiał zapłacić 28 zł
na miesiąc. Dotychczasowa stawka
wynosiła 14 zł.
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Jak uzasadniano, wyższe stawki stanowią efekt przeprowadzonej
analizy dochodów z opłaty, kosztów
odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, a ich wprowadzenie
konieczne jest dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu.

- To była trudna decyzja, zarówno dla Rady Gminy, jak i dla mnie
jago gospodarza – przyznał wójt
gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. – Niestety, liczby nie kłamią.
Zostaliśmy niejako zobligowani do
podniesienia stawek po tym, jak
przez blisko 4 lata udało nam się
utrzymać jedną z najniższych stawek nie tylko w powiecie kępińskim i
Wielkopolsce, ale też w znacznej części Polski – tłumaczył. – Niestety, od
1 września musimy podnieść opłaty
za śmieci o 100% i przeprowadzone
kalkulacje nie pozwalają nam na nic
innego, przy uwzględnieniu wszelkich zwianych z tym kwestii, transportu i ceny śmieci w ZZO Olszowa.
Dyskutowaliśmy o stawkach z radnymi przez wiele godzin na komisji,
niestety nie byliśmy w stanie uniknąć tej podwyżki, pamiętając o tym,
że do sierpnia stawka wynosi 7 zł od
osoby, a ten rok też musi się nam
zbilansować. Chwiałbym wierzyć,
że zostanie ona utrzymana, a jest
porównywalna do stawek w sąsiednich gminach. Zdaję sobie sprawę,
również jako mieszkaniec gminy, że
jest to drastyczna podwyżka , jednak
konieczna dla bilansu finansowego
gospodarki śmieciowej – podkreślił
włodarz.
bem
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opowiedział o rozpoczęciu i zakończeniu II wojny światowej w Siemianicach.
W trzecim dniu pielgrzymki po
„godzinkach” ku czci Matki Boskiej
pielgrzymi uczestniczyli we mszy,
w której wzięli też udział ułani oraz
uczestnicy rekonstrukcji ważnych
wydarzeń historycznych.
W drodze powrotnej aura przywitała rowerzystów deszczem, ale na
szczęście szybko się rozpogodziło.
Wiatr przeszkodził jednak w szybkim pokonaniu trasy do domu. Tempo
było wolne, ale humory znakomite.
Już na 28 lipca 2019 r. towarzystwo „GENIUS LOCI” zaplanowało
kolejne wspólne przedsięwzięcie.
Będzie to rajd rowerowy organizowa-

ny w 105. rocznicę wybuchu I wojny
światowej, do okolicznych miejsc
upamiętniających ludzi biorących w
niej udział. Trasa rozpocznie się w
Siemianicach koło Dębu Tysiąclecia i
rzeźby o godzinie 14:00 i prowadzić
będzie do Łęki Opatowskiej, Opatowa, Bolesławca i Kostowa. Rajd
zakończy się w Domu Katolickim w
Siemianicach wymianą informacji
oraz wrażeń przy kawie i cieście.
Towarzystwo „GENIUS LOCI”
już dziś zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału.
Działania stowarzyszenia realizowane są w ramach projektu pt.
„Ponieśli swój krzyż” współfinansowanego przez Urząd Gminy Łęka
Opatowska.
Oprac. bem

Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Parkowej
w Opatowie” i podpisano umowę z wykonawcą inwestycji

Umowa na przebudowę
ul. Parkowej

Zgodnie z podpisaną umową do końca września ma zostać
przebudowany odcinek drogi o długości około 687 m

Rozstrzygnięty został przetarg
na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych, ul. Parkowej w Opatowie”.
Spośród pięciu złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła firma
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Zgodnie z podpisaną 16 lipca 2019
r. umową, do końca września zostanie

przebudowany odcinek drogi o długości około 687 m. Całkowita wartość
prac wyniesie 459.198,16 zł brutto.
Na realizację inwestycji związanej z przebudową dróg dojazdowych
do gruntów rolnych Gmina Łęka
Opatowska pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 96.000,00 zł.
Oprac. bem

16 lipca br. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska zostały
podpisane umowy, przyznające dotację celową na wymianę pozaklasowego źródła ogrzewania na ekologiczne

Umowy na wymianę
kotłów podpisane

Dotację celową otrzymało 33 wnioskodawców
Fot. http://leka-opatowska.pl/

Dofinansowaniem objętych zostało 33 wnioskodawców na łączną kwotę
99 tys. zł. Beneficjenci w okresie trzech miesięcy od daty podpisania umowy
będą musieli zlikwidować istniejące pozaklasowe źródło ciepła i zamontować
nowy kocioł spełniający normę emisji spalin klasy piątej.
Oprac. bem

Region
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19 lipca br, w Urzędzie Gminy w Baranowie podpisano
umowę na dofinansowanie rewitalizacji Rynku

kurier baranowa
lipiec 2019, nr 30 (1125)
W Urzędzie Gminy w Baranowie zaprezentowane zostały prace konkursowe, dotyczące
„Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku szatniowo-socjalnego z zadaszoną
trybuną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mroczeń”

Trzy prezentacje
Koncepcję budynku szatniowo-socjalnego z trybuną w Mroczeniu zaproponowała
pracownia projektowa Erem. Radosław Maciejewski i Piotr Patyk

Dofinansowanie
dla przebudowy Rynku

Członek Zarządu województwa
wielkopolskiego Marzena Wodzińska wraz z wójtem gminy Bogumiłą
Lewandowską-Siwek przy współudziale skarbnika Gminy Marzeny
Żłobińskiej podpisały umowę na
dofinansowanie rewitalizacji rynku
z funduszu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. - Uzyskanie dofinan-

poczęła, albowiem trwają wstępne
prace archeologiczne na rynku.
Przebudowa budynków i rozebranie
sali gimnastycznej gdzie powstanie
wspomniana oranżeria, będzie tylko
do granicy jezdni. Drogi nie będą
przebudowywane – wyjaśnia wójt
B. Lewandowska–Siwek. Nowy budynek ma zostać architektonicznie
wkomponowany w zabudowę Rynku.

Podpisanie umowy dotyczącej
rewitalizacji Rynku

Jedną z trzech prac konkursowych zaprezentowała
firma New architekci s.c. Nesterowicz, Waś

12 lipca br. komisja zapoznała się z prezentacjami trzech firm.
Były to: pracownia projektowa Erem.
Radosław Maciejewski i Piotr Patyk;
Studio Warsztat. Mikołaj Wower i
Piotr Ewiak oraz New architekci s.c.
Nesterowicz, Waś.
Siedmiosobowa komisja konkursowa stanęła przed trudnym zadaniem,

Projekt przedstawiony został również przez
Studio Warsztat. Mikołaj Wower i Piotr Ewiak

gdyż wszystkie projekty były bardzo
ciekawe i uwzględniały wymagania regulaminu. Przypomnijmy, że koncepcja
miała zawierać plan zaplecza szatniowo-sanitarnego dla LZS Mroczeń oraz
budowę trybuny dla kibiców. W budynku mieścić się powinny dwie szatnie dla
minimum 30 osób każda, szatnia dla
sędziów, pomieszczenie dla Zarządu,

biuro konferansjera, dwa magazyny: na
sprzęt sportowy oraz na sprzęt do pielęgnacji boiska, ewentualnie siłownia
dostępna dla wszystkich mieszkańców
gminy Baranów, a także niezbędne pomieszczenia socjalno-sanitarne.
Bartosz Malinowski,
kierownik Referatu Rozwoju
Gminy, Kultury, Promocji i Sportu

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2019, nr 30 (1206)
Projekt zagospodarowania przestrzeni w Taborze Wielkim z dofinansowaniem w ramach
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Powstanie strefa rekreacji

Gmina Bralin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Taborze Wielkim”. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś” to 14.700,00 zł,
a wartość całości zadania opiewa na
22.140,00 zł.
17 lipca 2019 roku wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski podpisał z
wójtem gminy Bralin Piotrem Hołosiem i skarbnikiem gminy Grażyną
Mosch umowę na realizację zadania.
Dzięki pozyskanym środkom na
terenie pomiędzy byłą szkołą podstawową a boiskiem sportowym w

Umowę na realizację projektu
podpisano 17 lipca br.

W centrum Taboru Wielkiego powstanie altana ogrodowa
z drewnianymi ławostołami oraz grillem ogrodowym

Taborze Wielkim powstanie altana
ogrodowa o wymiarach 6x5 m wraz
z ławostołami drewnianymi oraz grillem ogrodowym. Dzięki temu w centrum miejscowości stworzona zostanie
w pełni doposażona strefa rekreacji.
Pomysł na zagospodarowanie
wolnej przestrzeni w Taborze Wielkim zrodził się kilka lat temu, jednak
dopiero w tym roku projekt sołectwa
Tabor Wielki został dofinansowany
środkami zewnętrznymi, co otwarło
drogę do jego realizacji. Oprac. bem

sowania tej tak ważnej inwestycji
dla wizerunku gminy Baranów jest
dla mnie bardzo ważne. W ramach
tej przebudowy zostanie stworzona
nowa oranżeria, gdzie będzie kawiarenka internetowa, wyremontowany zostanie budynek OPS, Urzędu
Gminy, stworzony dom seniora oraz
odnowiona elewacja szkoły. Baranów wypięknieje – zapowiadała M.
Wodzińska. Koszt całej inwestycji to
14 mln. zł, z czego dofinansowanie z
WRPO wyniesie 10 mln zł, a resztę
sfinalizuje Urząd Gminy z własnego
budżetu. - Inwestycja już się roz-

W czasie prowadzonych prac archeologicznych znaleziono już monety, guzik, gwoździe i ceramikę
użytkową. Prowadzący wykopaliska
Grzegorz Gmyrek, zaznacza, że po
skończonych pracach zostanie sporządzony raport z prowadzonych wykopalisk – Na dziś mogę powiedzieć,
że znaleziono: monetę pochodzącą
z okresu Księstwa Warszawskiego,
guzik z czasu międzywojennego i ceramikę z okresu pruskiego – wylicza
G. Gmyrek. Jednocześnie podkreśla,
że o znaleziskach szczegółowo poinformuje, gdy zostaną już zbadane. m

Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś z życzeniami u Anny Raczyńskiej, obchodzącej 93. urodziny mieszkanki Nosal

93. urodziny pani Anny

Na ręce jubilatki złożono list gratulacyjny,
upominek i najserdeczniejsze życzenia

Wójt Piotr Hołoś wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Marzeną Urbańską oraz sołtysem
sołectwa Nosale Stanisławem Niechciałem, odwiedzili świętującą 93.
urodziny Annę Raczyńską 16 lipca
2019 r.
Z tej okazji wójt wręczył szacownej jubilatce z Nosal list gratulacyjny
wraz z słodkim upominkiem oraz

złożył w imieniu swoim oraz władz
samorządowych gminy najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat życia
w dobrym zdrowiu, miłości oraz samych radosnych chwil w otoczeniu
najbliższych.
Spotkanie z udziałem rodziny
pani Anny przebiegało w bardzo miłej atmosferze.
Oprac. bem
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G£OS TRZCINICY
lipiec 2019, nr 30 (1096)
Wniosek Gminy Trzcinica na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Pomiany z dofinansowaniem

W niedzielę, 7 lipca 2019 roku, w Piotrówce odbył się festyn
rodzinny

Rodzinna niedziela w Piotrówce

Dofinansowanie
na zagospodarowanie przestrzeni

Umowa w sprawie dofinansowania projektu gminy Trzcinica
podpisana została przez wójta Grzegorza Hadzika oraz
wicemarszałka województwa Krzysztofa Grabowskiego

Gmina Trzcinica złożyła wniosek „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości Pomiany”
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w
Poznaniu.
Do konkursu zgłoszono 283
projekty, do oceny merytorycznej
zakwalifikowanych zostało 244 z
nich. Następnie, zgodnie z uzyskaną punktacją, dofinansowanie

przyznano 125 wnioskom, w tym złożonemu przez Gminę
Trzcinica.
17 lipca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcinica w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości Pomiany”.
Wartość pozyskanego przez Gminę dofinansowania to
22.824,00 złote. Wartość całkowita projektu to 43.032,58 zł.
W projekcie przewidziano remont i doposażenie pomieszczenia rekreacyjnego – siłowni, a także wykonanie utwardzenia
placów kostką betonową przy Domu Ludowym w Pomianach
i posesji nr 18. W ramach zadania przewidziano także wiele
prac związanych z porządkowaniem terenu i nasadzeniem
zieleni, które wykonane zostaną przez mieszkańców Pomian.
Termin zakończenia wszystkich prac zaplanowano na 31
października br.			
Oprac. bem
Blisko 23 tys. zł dofinansowania pozyskano na
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pomianach

Organizatorzy przygotowali m.in. gry i zabawy
dla dzieci oraz pokaz sprzętu strażackiego

Otwarcia imprezy dokonali: wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
a w imieniu organizatorów: przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Piotrówce Maria Szpunar, radna
Irena Perlitius, sołtys sołectwa Piotrówka Leszek Gawiński oraz prezes
OSP Piotrówka Jerzy Kwaśniak. Powitano mieszkańców i gości, życząc
wszystkim udanej zabawy.
Organizatorzy przygotowali gry

i zabawy dla dzieci, pokaz sprzętu
strażackiego i dmuchane zamki, zaprosili też policyjną maskotkę Pyrka.
Można było również skorzystać z
bogato wyposażonego bufetu, w którym dostępne były grillowane kiełbaski, frytki, kawa, ciasto, lody i inne
smakołyki. Uczestnicy imprezy miło
spędzili popołudnie i wieczór.
Oprac. bem

Samorząd gminny organizuje letni wypoczynek dla najmłodszych

Gmina finansuje wakacyjny wypoczynek

Jedną z atrakcji były
odwiedziny sierżanta Pyrka

Kontynuowana jest rozbudowa budynku przedszkola o
oddział żłobkowy w Trzcinicy

Trwa budowa
oddziału żłobkowego

Jak każdego roku Gmina Trzcinica stara się zorganizować atrakcyjny
letni wypoczynek dla najmłodszych
mieszkańców.
Odbyły się już sfinansowane z

budżetu Gminy wycieczki do stolicy
Dolnego Śląska. 2 lipca do Wrocławia
wyjechali uczniowie z Zespołu Szkół
Trzcinicy, a 4 lipca – z ZS w Laskach.
Atrakcją były odwiedziny w Hydro-

Łącznie z form wyjazdowych wypoczynku
skorzysta 123 dzieci i młodzieży z gminy Trzcinica

14

polis, jedynym centrum wiedzy na temat wody w Polsce. Zorganizowano
też rejsy statkiem po Odrze, podczas
których podziwiano Muzeum Narodowe, Most Pokoju, Urząd Wojewódzki, Most Grunwaldzki, dom na
wodzie oraz Ostrów Tumski.
Na przełom lipca i sierpnia zaplanowano połączony z programem
profilaktycznym wypoczynek nad
Jeziorem Wieleńskim.
We współpracy z Kuratorium
Oświaty w Poznaniu od 3 do 16 sierpnia zorganizowany zostanie wypoczynek w miejscowości Murzasichle.
Łącznie na wakacje finansowane
ze środków gminnych wyjedzie 123
dzieci i młodzieży.
Oprac. bem
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Oddział żłobkowy w Trzcinicy ma zacząć
działalność w grudniu tego roku

4 czerwca 2019 r. zawarta została
umowa na wykonanie prac budowlanych z firmą P.P.H.U. „JoKpol” Józef
Kołodziej.
Podpisano również umowę pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a
Gminą Trzcinica w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realiza-

cję zadań w zakresie określonym w
resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 MALUCH+ 2019.
Uruchomienie oddziału żłobkowego planowane jest na 1 grudnia
2019 r.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15
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cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14
Zawodnicy GKS Trzcinica wypoczywali i doskonalili swoje
umiejętności podczas wakacyjnego obozu sportowego

GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2019, nr 30 (883)
11 lipca 2019 r. wójt gminy Perzów Danuta Froń podpisała porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie wsparcia
działań programu „Czyste powietrze” na obszarze gminy

Trenowali i wypoczywali
nad morzem
Dla czystego powietrza w gminie

Czerwcowy obóz sportowy dla
zawodników GKS Trzcinica został
zorganizowany przy współudziale
Klubu i jednego z lokalnych biur turystycznych.
Miejscem pobytu była malownicza miejscowość położona nad polskim morzem - Poddąbie. W obozie
uczestniczyło 26 zawodników. W planie pobytu przewidziano organizowanie codziennego porannego rozruchu,
dwóch treningów oraz wieczornych
spacerów lub gier i zabaw na plaży.

Obok bloku treningowego zaplanowano wiele innych atrakcji. W
drodze nad morze młodzi piłkarze
odwiedzili stadion Lecha Poznań.
Podczas obozu zorganizowano
również dwie wycieczki fakultatywne. Pierwsza do Słowińskiego
Parku Narodowego ze zwiedzaniem
Muzeum Wsi Słowińskiej i druga
wycieczka do Ustki, której główną
atrakcją był rejs statkiem.
Oprac. bem

Po drodze nad morze zwiedzano
stadion Lecha Poznań

Pomoc w realizacji programu jest
dobrowolna i samorządy nie otrzymują żadnych środków finansowych na
te działania. Wójt gminy Perzów Danuta Froń podjęła decyzję o wsparciu
działań programu, biorąc pod uwagę
pozytywny wpływ podejmowanych
w jego ramach inicjatyw na środowisko i zdrowie mieszkańców.
Celem programu priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa
efektywności energetycznej oraz
zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Celem jest także
uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych.
Program skierowany jest do osób
fizycznych, będących właścicielami
lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.
Przewiduje udzielnie dofinansowania m.in. na: wymianę starych źródeł
ciepła (pieców i kotłów na paliwa
stałe) oraz zakup i montaż nowych

źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenie przegród
budynku, wymianę okien i drzwi,
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej, a także instalację

proces obsługi beneficjentów programu „Czyste powietrze”.
Pomoc Gminy polegać ma przede
wszystkim na wsparciu mieszkańców
w wypełnianiu wniosków, zgodnie z
określonymi w programie wymaga-

Wójt D. Froń zawarła porozumienie dotyczące realizacji
programu „Czyste powietrze” na obszarze gminy Perzów

odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody
użytkowej).
W piątek, 12 lipca br., odbyło się
szkolenie dla pracowników samorządów gminnych zaangażowanych w

niami, jak również na ich ocenie. Po
stronie WFOŚiGW będzie rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania. Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłaszać się do Urzędu
Gminy w Perzowie.
Oprac. bem

W sobotę, 20 lipca 2019 r., rozegrany został Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Animatorów „Orlika” w Perzowie

Trwa modernizacja stadionów sportowych w Trzcinicy
i Laskach

Walczyli o Puchar Animatorów „Orlika”

Modernizują stadiony
Na stadionie w Trzcinicy, zgodnie z zawartą umową, przeprowadzane są prace renowacyjne murawy,
których zakończenie planowane jest
do końca lipca br.
W Laskach przeprowadzone

zostaną prace ziemne na głównym
boisku obiektu sportowego. W ich
wyniku zostanie przygotowana ostateczna warstwa gruntowa płyty boiska.
Podobnie jak w Trzcinicy prace potrwają do końca lipca. Oprac. bem

+ UWAGA +

akcja pobierania krwi
28.07.2019 (niedziela)
w godzinach od 9.00 do 12.00.
Laski, sala OSP, ul. Kępińska 17.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli
18 rok życia, z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

Do rozgrywek zgłosiło się 8 zespołów: Wyborowa Team, Kolano
Węża, FC Pogoń Trębaczów, FC Abstynent, Młode Wilki i Rencista, Wolni Strzelcy, Akademia Lotników oraz
Gruby i wściekli. Drużyny grały dla
Roberta, mieszkańca gminy Perzów.
Uczestników turnieju przywitała
wójt gminy Perzów Danuta Froń,
życząc wszystkim udanej rywalizacji. Nad prawidłowym przebiegiem
rozgrywek czuwał sędzia Dariusz
Bęś.
Zwycięzców wyłoniono po zaciętej walce. Przyznano również wyróżnienia dla króla strzelców, którym
został Dawid Rachel i najlepszego
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bramkarza, którym okazał się Mateusz Śniegocki.
Wszyscy zawodnicy mogli rozgrzewać się kawą czy herbatą oraz
częstować kiełbaską z grilla.

Organizatorem turnieju był
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, a głównym koordynatorem
animator perzowskiego „Orlika” –
Grzegorz Kapica.
Oprac. bem

Wójt Gminy Perzów
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.)
informuje, że podano do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Perzów 78
wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych
- przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Perzów.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/-/ Danuta Froń
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną 20 arów
lub dwie 10-arowe - Świba Wierzbięcin.
Tel. 514 224 173.
(TK 170/07/19)
Sprzedam działki budowlane 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 166/07/19)
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)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 45 m2 we
Wrocławiu w pełni umeblowane i wyposażone przy ulicy Borowskiej - Gaj.
Tel. 609 117 008.
(TK 173/07/19)

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

Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 172/07/19)
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie, 62 m2,
na II piętrze, na osiedlu Wiosny Ludów
w Kępnie. Mieszkanie po generalnym remoncie, umeblowane. Łazienka i ubikacja
oddzielnie. Skrytka, duży balkon.
Tel. 601 061 884.
(TK 171/07/19)

Sprzedam: lodówkę oraz przegrobiarko-zgrabiarkę 7-gwieźdźistą.
Tel. 62 79 14 883.
(TK 167/07/19)
Sprzedaż drewna opałowego: liściaste,
iglaste. Tel. 510 183 522.
(TK 161/07/19)
rolnicze

Do wynajęcia lokal 38 m2 pod usługi lub
handel - Os. Kopa. Tel. 510 285 430.
(TK 159/06/19)

Sprzedam cielaki. Tel. 724 845 095.
(TK 174/07/19)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

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

Do wynajęcia pomieszczenie 70 m2 z zapleczem socjalnym, na działalność produkcyjną
lub usługową - Kępno. Tel. 728 458 563.
(TK 169/07/19)

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

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

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Lokal do wynajęcia, 30 m2 - Rynek 5.
Tel. 889 969 422.
(TK 164/07/19)

(62) 78 292 84

Przedsiębiorstwo Prywatne EW-RO
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.

Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno - posiadam swój sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 175/07/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Naprawa komputerów, laptopów, strony i
sklepy internetowe, obróbka grafiki.
Tel. 889 786 700.
(TK 163/07/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
motoryzacja
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)

Kupię książki
z księgozbioru

Hrabiego Feliksa Wężyka
byłego właściciela Pałacu
i ziemi w Mroczeniu
z własnoręcznym podpisem
Wężyk i Bentkowski.
Księgozbiór liczył
około 10 tys. sztuk.

Telefon 512 108 049.

SZTAFETA
POKOJU
1 września 2019

Sztafeta Pokoju - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
1 września 2019
Start- godzina 4.45 Byczyna, Cmentarz komunalny ul. Kluczborska
Meta- Torzeniec, Pomnik ku czci mieszkańców zamordowanych podczas
II Wojny Światowej w Torzeńcu
Dystans - 62 km
W trakcie biegu uczczonych zostanie 13 lokalnych miejsc pamięci.
Informacja: www.gosit-wieruszow.pl
Zapisy: Biuro GOSiT ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów lub e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl do dnia 12 sierpnia 2019r.
ORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:

PATRONAT MEDIALNY:

POWIATU
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KLUCZBORK - OLESNO

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Anna Karpińska - „Nie zabijaj tej miłości”

Anna prowadzi ustabilizowane życie naukowca u boku swego męża Tomasza, który jest
udziałowcem w rodzinnej kancelarii notarialnej. Barbara zmaga się z trudami życia i wieczną
nieobecnością w domu męża Marka – żołnierza realizującego się na afgańskich misjach wojskowych. Oba na pozór dobre małżeństwa trapią problemy. W miarę upływu lat kobiety zdają sobie
sprawę, że nie są szczęśliwe w związkach – i każda na swój sposób próbuje wyjść z impasu. Pomocną dłoń podaje im MIŁOŚĆ. Ile warto dla niej poświęcić? Jak skończy się batalia bohaterek
o szczęście? Czy los okaże się dla nich łaskawy?

TAPICERÓW

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

tel .:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Fred Vargas - „Niepewne miejsce”
Adamsberg wyjeżdża na trzy dni do Londynu na konferencję. Towarzyszy mu Estalère,
młody sierżant, i Danglard przerażony na myśl, że będzie jechał pod kanałem La Manche. Miało być lekko i przyjemnie, tymczasem makabryczne zdarzenie stawia na nogi Radstocka, ich
kolegę z New Scotland Yardu. Clyde-Fox, miejscowy oryginał, opowiada mu o starym cmentarzu Highgate. Buty ze stopami w środku stoją naprzeciw cmentarza, „jednego z najbardziej
barokowych romantycznych cmentarzy na Zachodzie”, miejsca makabrycznego,
gotyckiego, wyjątkowego. Anglicy wszczynają śledztwo, a Francuzi wracają do
kraju, gdzie muszą stawić czoło potwornej masakrze w domku na przedmieściach.
Stopniowo Adamsberg przy pomocy Danglarda zaczyna odkrywać ślad – ślad
wampirów i zabójców wampirów wiodący aż do Serbii.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Stephen Hawking - „Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania”
Skąd się wzięliśmy? Czy ostatecznie przetrwamy? Czy postęp techniki uchroni nas przed
zagładą? W jaki sposób moglibyśmy w pełni rozwinąć skrzydła? Stephen Hawking został uznany za jeden z największych umysłów naszych czasów, a jego heroiczne zmagania z chorobą, odkąd w wieku dwudziestu jeden lat zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne, stanowią trwałe źródło inspiracji dla nas wszystkich. Zasłynął zarówno z przełomowych dokonań
w dziedzinie fizyki teoretycznej, jak i z nadzwyczajnej umiejętności objaśniania skomplikowanych pojęć w sposób przystępny dla każdego. Uwielbiano go również za szelmowskie poczucie
humoru. Bezpośrednio przed śmiercią pracował nad swym ostatnim dziełem – zestawieniem
odpowiedzi na „wielkie” pytania, które tak często stawiał, wykraczając poza granice ściśle akademickich badań. W swojej ostatniej książce Hawking przedstawia poglądy dotyczące najpoważniejszych zagrożeń, przed jakimi stoi ludzkość, oraz tego, jaka przyszłość zarysowuje się
przed ziemskim globem. Każdą część rozpoczyna wprowadzenie pióra wybitnego intelektualisty, który nakreśla swoją własną ocenę wkładu profesora Hawkinga do gmachu naszej wiedzy.
Książka zawiera również przedmowę laureata Oscara Eddiego Redmayne’a, który grał postać
Hawkinga w filmie „Teoria wszystkiego” oraz posłowie napisane przez córkę Hawkinga, Lucy
Hawking, a ponadto prywatne zdjęcia i inne materiały archiwalne.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 30
SPONSORZY NAGRÓD:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 31 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. Anna Karpińska - „Nie zabijaj tej miłości”,
2. Fred Vargas - „Niepewne miejsce”,
3. Stephen Hawking - „Krótkie odpowiedzi
na wielkie pytania”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 29 nagrody otrzymuj¹:

Tadeusz Janik (Kępno),
Teresa Zasada (Rychtal).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni ci
uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm i
radość życia udzieli się innym osobom. Będzie więcej
okazji do zabawy i żartów. Chętnie zaprosisz gości lub
nawet zorganizujesz większe przyjęcie.

Byk 21 IV – 21 V
Wycofasz się z ryzykownych decyzji, a w obliczu konfliktów będziesz starał się zachować neutralność. Czas
nie sprzyja rozpoczynaniu nowych spraw. Możesz coś
przeoczyć lub o czymś zapomnieć.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Św. Marcina” - 25.07.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 26.07.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 27.07.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 28.07.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 29.07.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 30.07.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 31.07.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Karta wróży zakończenie starych spraw i konieczność
zmiany planów. Możesz jednak wyolbrzymiać niektóre
kłopoty i podejmować decyzje pod wpływem emocji.
Nikt nie zdoła sprawić, abyś zmienił swoje zdanie.

Rak 23 VI – 22 VII

6.
7.

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

Zbyt dużo spraw i zdarzeń może przesłonić ci cel, jaki
sobie wyznaczyłeś. Nastąpią ważne wydarzenia, dostaniesz przełomowe wiadomości i sprawy ruszą do
przodu. Zbyt długie wahanie spowoduje straty i niezadowolenie twoich szefów.

Lew 23 VII – 22 VIII
W pracy czeka cię nowy, ambitny projekt. W szkole
lub na studiach otrzymasz zadanie, z którego będziesz się musiał wywiązać. Okaże się, że masz
zdolności lub wiedzę, jakich brakuje innym osobom
w twoim otoczeniu.

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Pojawią się osoby, z którymi łączą cię wspomnienia
dawnych miłości i spraw, które uważasz za źle załatwione. Byle uwaga, byle krytyka szybko wyprowadzi
cię z równowagi. Panuj nad emocjami.

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

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Poczujesz, że świat stoi przed tobą otworem! Będziesz energiczny i optymistyczny, dzięki czemu spotkasz się z życzliwością innych ludzi. Nie bądź jednak
zdziwionym, jeśli ktoś poprosi cię o pomoc lub wsparcie w trudnej dla niego sprawie.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Jesteś w pełni sił i możesz zrealizować swoje plany.
Jeśli przygotowujesz się do ważnego zadania, to teraz nadszedł moment, aby rozpocząć działanie. W
sprawach zawodowych czeka cię uznanie ze strony
zwierzchników, a nawet przypływ gotówki.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Postanowisz uporać się z trudnymi i zaległymi sprawami. 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.

Wodnik 20 I – 18 II
W tym tygodniu uda ci się pokonać trudności lub zwyciężyć w sporze z kimś, kto do tej pory wydawał się
silniejszy od ciebie. Zastanów się, jakich użyć argumentów i bądź dobrej myśli. Poświęcisz tej sprawie
całą swoją energię i uwagę.

Ryby 19 II – 20 III
Mimo wielu zajęć i obowiązków uda ci się znaleźć czas
na rozrywkę i odpoczynek. Otrzymasz zaproszenie na
imprezę lub uroczystość. Będziesz w dobrej formie i
chętnie spotkasz się z przyjaciółmi. Zakochanym karta
wróży wiele romantycznych chwil.

(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.
kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

W tym tygodniu dostrzeżesz ukryty wymiar różnych
spraw i znajomości. Twoja intuicja znacznie się wyostrzy, ale trudno ci będzie zaufać jej wskazówkom.
Możesz mieć wrażenie, że ktoś oszukuje cię lub wykorzystuje.
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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
20
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Ruszyła PKO Ekstraklasa,
drużyna Drygasa pogrążyła Legię
W weekend wystartował 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 telewizji. Inauguracja sezonu 2019/2020 była wymarzona dla piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy pokonali na Łazienkowskiej Legię Warszawa 2:1 (0:0). Jednym z reżyserów zwycięstwa nad wicemistrzem Polski
był Kamil Drygas. Nieco mniej udaną inaugurację miał Patryk Tuszyński. Jego Zagłębie Lubin tylko zremisowało na
własnym stadionie z Cracovią, która kilka dni wcześniej pożegnała się z europejskimi pucharami.

1. kolejka | jesień 2019
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin ...........– 1:2
ŁKS Łódź – Lechia Gdańsk........................– 0:0
Wisła Kraków – Śląsk Wrocław ................– 0:1
Piast Gliwice – Lech Poznań .....................– 1:1
Zagłębie Lubin – Cracovia .......................– 1:1
Wisła Płock – Górnik Zabrze ....................– 1:1
Arka Gdynia – Jagiellonia .......................– 0:3
Raków Częstochowa – Korona Kielce ........– 0:1
1. Jagiellonia Białystok
1 3
3:0
2. MKS Pogoń Szczecin
1 3
2:1
3. MKS Korona Kielce
1 3
1:0
--. WKS Śląsk Wrocław
1 3
1:0
5. MKS Cracovia SSA
1 1
1:1
--. KS Górnik Zabrze
1 1
1:1
--. KKS Lech Poznań
1 1
1:1
--. GKS Piast Gliwice
1 1
1:1
--. Wisła Płock SA
1 1
1:1
--. KGHM Zagłębie Lubin
1 1
1:1
11. KS Lechia Gdańsk
1 1 0:0
--. ŁKS Łódź
1 1 0:0
13. KP Legia Warszawa
1 0
1:2
14. Wisła Kraków SA
1 0
0:1
--. RKS Raków Częstochowa
1 0
0:1
16. MZKS Arka Gdynia
1 0
0:3

NASI
w LIGACH

Z uwagi na zakończenie działalności przez Olimpię Poznań i wycofanie tego zespołu z klasy okręgowej do zmian doszło w składach poszczególnych grup tych rozgrywek

Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

1. kolejka | jesień 2019
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – 1:2 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasy

1. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Lubin – Cracovia – 1:1 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz

KUPIĘ

Kolejne zmiany w klasach okręgowych
Ostatni tydzień przyniósł zmiany w składach klas okręgowych. To efekt wycofania z rozgrywek Olimpii Poznań. Decyzja działaczy poznańskiego
klubu sprawiła, że musiało dojść do kosmetycznych uzupełnień i przesunięć w składach grup. Powstałe wolne miejsce po Olimpii Poznań zajmie
zespół grający do tej pory w Klasie Okręgowej Piła, a mianowicie Polonia Jastrowie bądź Wenus Jędrzejewo, w zależności od decyzji Związkowej
Komisji Odwoławczej, która zajmuje się sprawą spotkania Polonia Chodzież – Polonia Jastrowie. Uzupełnienie składu ligi spowodowało przesunięcia pomiędzy grupami. I tak w miejsce Olimpii z grupy 4 do grupy 3 przesunięto Canarinhos Skórzewo. Z kolei z grupy 6 do grupy 4 przechodzi
Radwan Lubasz. Uzupełniający stawkę zespół Polonii Jastrowie bądź Wenus Jędrzejewo trafi do grupy 6. Jednocześnie podjęto decyzję, że w
przypadku wycofania się kolejnej drużyny z klasy okręgowej, jej miejsce zajmie najwyżej sklasyfikowany spadkowicz z dotychczasowej Klasy
Okręgowej Kalisz, czyli drużyna GKS Żerków. W momencie, kiedy do takiego wycofania by doszło, może ono oznaczać pewne przesunięcia zespołów pomiędzy grupami.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | WZPN przedstawił uczestników rozgrywek pucharowych
.
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Sport

piłka nożna

Zaczną z Ostrovią,
zakończą z Sokołem

Polonia Kępno w sezonie 2019/2020 ponownie występować będzie w czwartej lidze, gdzie na biało-niebieskich czekają nowe
wyzwania. Od ponad tygodnia 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.
Przed tygodniem poznaliśmy pełny
skład rozgrywek grupy wielkopolskiej
czwartej ligi w sezonie 2019/2020. Do
ewentualnych zmian dojść może już
tylko przy zielonym stoliku. Rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, bo liga będzie bardzo zacięta. W
zbliżających się rozgrywkach sezonu
2019/2020 zobaczymy osiemnaście
zespołów. Ale to nie tylko liczebność
ligi, a zespoły w niej startujące mają
zagwarantować emocje na starcie nowych rozgrywek. Ostatnim zespołem,
który uzupełnił skład na najbliższy
sezon będzie Sokół Pniewy (więcej o
kolejnej zmianie w składzie rozgrywek
piszemy w osobnym artykule). Okręg
kaliski na tym szczeblu będzie miał
siedmiu przedstawicieli. Do Polonii
Kępno, Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski, LKS-u Gołuchów, Pogoni Nowe
Skalmierzyce, Klubu Sportowego Opatówek i Centry 1946 Ostrów Wielkopolski dołączyła Victoria Ostrzeszów, a
więc zespół, który jeszcze kilka tygodni temu występował w rozgrywkach
ligi międzyokręgowej. Prowadzący
rozgrywki Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował ramowy terminarz zaplecza trzeciej ligi. Rozgrywki
na tym szczeblu rozgrywkowym rozpoczną się w weekend 10-11 sierpnia
i potrwają do 16 listopada. Terminarz,
przedstawiony przez prowadzący rozgrywki Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej, przewiduje siedemnaście kolejek jesienią i tyle samo wiosną 2020
roku. Ostatnie mecze w 2019 roku zostaną rozegrane w sobotę, 16 listopada. Potem nastąpią nieco ponad trzy
miesiące przerwy i wiosną zmagania
zostaną wznowione tradycyjnie w marcu. W edycji 2019/2020 przewidziano
dwie kolejki w środku tygodnia – drugą
i ósmą (15 sierpnia oraz 18 września).
Biało-niebiescy będą mieli wymagający początek sezonu. W inauguracyjnej

kolejce kępnianie zmierzą się przed
własną publicznością z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski. W drugiej kolejce biało-niebiescy zagrają na wyjeździe
– i to z nie byle kim, bo Lubuszaninem
Trzcianka, który w poprzednim sezonie
przegrał wyścig o trzecią ligę z Nielbą
Wągrowiec. Kolejny mecz wyjazdowy
podopiecznych Bogdana Kowalczyka zostanie rozegrany 24 sierpnia, a
kępnianie zmierzą się w Kościanie z
tamtejszą Obrą. Tydzień wcześniej w
Kępnie zagości Kotwica Kórnik. Wśród
dat, które każdy kibic jedenastki z Alei
Marcinkowskiego powinien w kalendarzu zaznaczyć na czerwono, jako spotkanie z gatunku tych obowiązkowych,
powinny znaleźć się: 31 sierpnia (do
Kępna przyjeżdża KS Opatówek i będą
to pierwsze derby okręgu), 18 września
(derby regionu z Victorią Ostrzeszów),
21 września (do Kępna przyjeżdża Unia
Swarzędz, jeden z faworytów sezonu)
czy 9 listopada, gdy kępiński zespół zagra na własnym terenie z Winogradami
Poznań. Pozostałe pojedynki drużyny
z Kępna także powinny dostarczyć
emocji. Ciekawie powinno być między
innymi w starciu z LKS-em Gołuchów
(12 października) oraz pojedynku z Pogonią Nowe Skalmierzyce, który zaplanowano na 26 października.
Dla kępińskiego klubu rozpoczynający się w sierpniu sezon będzie po
raz kolejny wyzwaniem finansowo-logistycznym. Zasięg terytorialny rozgrywek czwartej ligi sprawia, że biało-niebiescy w nadchodzącym sezonie
będą mieli do pokonania niespełna pięć
tysięcy kilometrów. Na taki dystans
złoży się aż siedemnaście meczów wyjazdowym. Najbliższym wyjazdem będzie mecz w Ostrzeszowie z tamtejszą
Victorią. Najdalej kępnianie pojadą zaś
do Trzcianki (okręg pilski) na spotkanie
z miejscowym Lubuszaninem (blisko
280 kilometrów).		
BAS

Mecze Polonii Kępno w rundzie jesiennej
1. kolejka (10 sierpnia):
2. kolejka (15 sierpnia):
3. kolejka (18 sierpnia):
4. kolejka (24 sierpnia):
5. kolejka (31 sierpnia):
6. kolejka (7 września):
7. kolejka (14 września):
8. kolejka (18 września):
9. kolejka (21 września):
10. kolejka (28 września):
11. kolejka (5 października):
12. kolejka (12 października):
13. kolejka (19 października):
14. kolejka (26 października):
15. kolejka (2 listopada):
16. kolejka (9 listopada):
17. kolejka (16 listopada):
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sezonu 2019/2020

Polonia Kępno – Ostrovia Ostrów
Lubuszanin Trzcianka – Polonia Kępno
Polonia Kępno – Kotwica Kórnik
Obra Kościan – Polonia Kępno
Polonia Kępno – KS Opatówek
Warta Międzychód – Polonia Kępno
Polonia Kępno – Victoria Września
Victoria Ostrzeszów – Polonia Kępno
Polonia Kępno – Unia Swarzędz
Tarnovia Tarnowo P. – Polonia Kępno
Polonia Kępno – Centra Ostrów
Polonia Kępno – LKS Gołuchów
Pogoń Lwówek – Polonia Kępno
Polonia Kępno – Pogoń Nowe S.
Polonia Leszno – Polonia Kępno
Polonia Kępno – TPS Winogrady Poznań
Sokół Pniew y – Polonia Kępno

Piłka nożna >>> W minionym tygodniu rozegrano kolejne mecze kontrolne z udziałem
drużyn z okręgu kaliskiego

Region gra towarzysko

W trakcie minionego tygodnia drużyny z okręgu kaliskiego rozegrały kolejną serię meczów kontrolnych. W najciekawszych meczach z udziałem drużyn z regionu Jarota Jarocin przegrał 0:5 z rezerwami Legii Warszawa. Kilka dni wcześniej jarocinianie ograli
czwartoligowca z Ostrzeszowa 3:1. Także dwa sparingi rozegrał KKS Kalisz. Drużyna z
Wału Matejki dwukrotnie mierzyła się z Pogonią Nowe Skalmierzyce oraz Elaną Toruń.
Pracowity tydzień mieli też piłkarze kępińskiej Polonii.
Drużyna z Alei Marcinkowskiego mają już za sobą pierwsze tygodnie przygotowań, podczas których
biało-niebiescy rozegrali dwa mecze
kontrolne. Pierwszym sprawdzianem
było dla kępnian starcie z Zefką Kobyla Góra. Polonia, mimo iż przegrywała do przerwy, zdołała odwrócić
losy spotkania i wygrała ostatecznie
2:1. Pierwszy letni mecz kontrolny
biało-niebiescy rozegrali na boisku w
Świbie. Bramki dla kępnian zdobyli
Filip Latusek i jeden z testowanych
zawodników. Trener Bogdan Kowalczyk nie mógł skorzystać z kilku
zawodników, którzy w minionym
sezonie stanowili ogniwa zespołu.
Test-mecz z Zefką był więc okazją
do przetestowania kilku zawodników. Pierwsza połowa była bardzo
chaotyczna. Polonia konstruowała
akcje, ale niewiele z tego wynikało.
Eksperymentalny skład Polonii w
pierwszej odsłonie popełnił sporo
błędów, co pozwoliło na zdobycie rywalom jednej bramki, która padła po
precyzyjnie rozegranym rzucie rożnym. Po przerwie obraz gry znacząco
uległ zmianie. Przewaga Polonii nie
podlegała już jakiejkolwiek dyskusji.
Krótko po wznowieniu gry Jakub
Górecki przejął piłkę w środku pola
i uruchomił Filipa Latuska, który w
sytuacji sam na sam z drobnymi problemami minął bramkarza i skierował futbolówkę do pustej bramki. Polonia nadal naciskała, lecz wyraźnie
brakowało wykończenia. Zwycięską
bramkę udało się zdobyć graczom
z Kępna niespełna kwadrans przed
końcem spotkania, kiedy to jeden z
testowanych zawodników wykończył
zespołową akcję. W drugim letnim
meczu kontrolnym Polonia zmierzyła
się z GKS-em Rychtal. Początkowo
podopieczni Bogdana Kowalczyka
mieli mieć wolny weekend, jednak
niemal w ostatniej chwili zdecydowano się na rozegranie dodatkowego
sparingu. W sobotnie przedpołudnie
na obiekcie w Rychtalu inicjatywę
od początku mieli przyjezdni, którzy już po niespełna 180 sekundach
mogli objąć prowadzenie, lecz Filip
Latusek nie zdołał skierować piłki
do siatki. Wynik otworzyli jednak
miejscowi, a konkretnie Dawid Sibiński, który minął Macieja Sikorę
i mocnym strzałem pokonała Damiana Grondowego. Akcję rozpoczął
jednak Aleksander Muzyka, który
odebrał piłkę Mikołajowi Gretkiewiczowi w środku pola. Mimo niekorzystnego wyniku Polonia w dalszym
ciągu prowadziła grę i konsekwentnie dążyła do zmiany niekorzystnego
rezultatu. Udało się Filipowi Latuskowi, którzy wykorzystał dośrodkowanie Mateusza Goli. Kępnianie
w dalszym ciągu przeważali, czego
efektem była bardzo ładna bramka
autorstwa Remigiusza Hojki. Polo-
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nia na pierwszą połowę schodziła,
prowadząc ostatecznie 3:1, bowiem
piłkę do własnej bramki skierował
jeszcze Krystian Uruski. Po zmianie stron Polonia zaprezentowała się
zdecydowanie słabiej. Widząc taką
postawę czwartoligowca, piłkarze
GKS-u zdołali zdobyć bramkę kontaktową. Z czasem jednak kępnianie
zaczęli łapać właściwy rytm i stwarzali kolejne sytuacje bramkowe. Ale
udało się wykorzystać tylko jedną,
a graczem, który postawił kropkę

Mateusz Gawlik oraz Sebastian Kaczyński. Trener Ryszard Wieczorek,
z różnych przyczyn, nie mógł skorzystać z piątki zawodników – Roberta
Tunkiewicza, Mateusza Żebrowskiego, Mateusza Mączyńskiego, Pawła Łydkowskiego oraz Daniela Kamińskiego. Od początku spotkania,
sztab szkoleniowy kaliszan testował
różne rozwiązania taktyczne. Często
kaliscy piłkarze wychodzili wysokim pressingiem, tuż w okolice 25.
metra połowy przeciwnika, co skut-

nad „i” został Wojciech Drygas.
W najbliższą sobotę piłkarzy z Alei
Marcinkowskiego czeka spotkanie z
Sokołem Marcinkowice. Spotkanie
odbędzie się na Stadionie Miejskim
w Kępnie, w sobotę, 27 lipca o godzinie 10:00. Dwa mecze kontrolne
rozegrał też KKS Kalisz. Trzecioligowiec, który będzie uchodził w tym
sezonie za głównego faworyta do
awansu mierzył się z czwartoligową
Pogonią Nowe Skalmierzyce oraz
drugoligową Elaną Toruń. W starciu
z Pogonią kaliszanie dominowali od
samego początku. Pierwsza bramka,
otwierająca wynik, padła w 73. minucie. Na listę strzelców wpisał się były
zawodnik KKS-u, Kacper Majerz.
KKS od tego momentu mocno przeważał w ataku. W 85. minucie, piękne, prostopadłe podanie z linii defensywy wykonał Adrian Łuszkiewicz
i piłka trafiła ponownie do Mateusza
Żebrowskiego, który lekkim, plasowanym strzałem próbował pokonać
bramkarza przyjezdnych. Minutę
później, po zamieszaniu w polu karnym, futbolówka trafiła tuż pod nogi
zawodnika testowanego, a ten oddał
mocny i efektowny strzał z woleja,
który przyniósł na wagę remisu. W
ostatniej minucie regulaminowego
czasu gry, na listę strzelców wpisał
się Andrzej Trubeha, który wykorzystał asystę Mateusza Żebrowskiego i tym samym zapewnił swojej drużynie drugie sparingowe zwycięstwo
podczas letnich przygotowań. O tym,
że przygotowania kaliszan do sezonu
zmierzają w dobrym kierunku potwierdził kolejny sprawdzian. Drużyna Ryszarda Wieczorka pokonała
na wyjeździe Elanę Toruń 2:1. Do
siatki drugoligowca, piłkę skierowali

kowało wymuszeniem popełnienia
błędu po stronie Elany. Mimo to, w
pierwszym kwadransie, więcej okazji
bramkowych wypracował zespół z
Torunia, natomiast pewnie spisywała
się defensywa KKS-u. W 63. minucie
kaliszanie wyszli na prowadzenie.
Mateusz Gawlik, po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego, pięknie uderzył piłkę
głową i w Toruniu kaliszanie objęli
prowadzenie. Przyjezdni nie spoczęli
na laurach i nadal starali się dominować. Zawodnicy Elany, w 83. minucie, popełnili błąd w rozprowadzaniu
piłki. Linia pomocników przejęła
futbolówkę i podała ją do Sebastiana
Kaczyńskiego, który minął dwóch
przeciwników i z niespełna jedenastu
metrów uderzył po ziemi, tuż obok
słupka. Trzy minuty później, gospodarze zdobyli bramkę kontaktową,
ale na więcej tego dnia już stać ich
nie było.
BAS

FOT: Norbert Gałązka (kkskalisz.pl)

Piłka nożna >>> Przed tygodniem Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej podał terminarz rozgrywek czwartej ligi w zbliżającym się
sezonie 2019/2020. Rozgrywki o awans do trzeciej ligi rozpoczną
się w drugi weekend sierpnia. W inauguracyjnej kolejce Polonia
zagra przed własną publicznością z Ostrovią

Wyniki ciekawszych sparingów

Legia II Warszawa – Jarota Jarocin .........
.– 5:0
Ostrovia Ostrów – Start Namysłów .........
..– 1:2
Elana Toruń – KKS Kalisz .......................
..– 1:2
Biały Orzeł – Piast Kobylin .....................
.– 1:4
Jarota Jarocin – Victoria Ostrzeszów .......
.– 3:1
Orzeł Mroczeń – LZS Brąszewice .........
.....– 4:2
KKS Kalisz – Pogoń Nowe S. ..............
...... – 2:1
Centra Ostrów – Raszkowianka ................
– 1:1
Piast Żmigród – Piast Kobylin ..............
....– 6:0
Polonus Kazimierz – Stal Pleszew .......
.....– 0:2
Górnik Konin – LKS Gołuchów ................
..– 5:2
Zefka Kobyla Góra – Odolanovia .........
....– 3:4
Raszkowianka – Ogniwo Łąkociny .......
....– 1:2
Krobianka Krobia – Astra Krotoszyn .......
.– 4:1
Zieloni Koźminek – Zjednoczeni Rych
wał .– 1:1
WKS Witaszyce – Prosna Chocz ..............–
11:5
LZS Cielcza – Żaki Taczanów ................
....– 2:1
KKS Kalisz (JS) – Victoria Skarszew .........
.– 4:3

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> W tym roku w szeregach Klasy A zaszły ogromne zmiany. W dzisiejszym wydaniu „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy ostateczny kształt i skład, w którym zespoły przystąpią do nowego sezonu

Jest ostateczny kształt i podział A klasy
Znamy podział stu dwudziestu sześciu zespołów, które w zbliżającym się sezonie
2019/2020 przystąpią do rozgrywek Klasy A. Zmiany zaszły w całej Wielkopolsce, po
tym jak rozgrywki zostały wchłonięte przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Zespoły
z powiatu kępińskiego zagrają w grupie dziewiątej. W jej szeragach wystąpi w sumie
czternaście zespołów.

Przypomnijmy, że decyzja o ostatecznym kształcie rozgrywek została
poprzedzona szczegółową analizą
kilku wariantów przedstawionych
przez Wydział Gier i Ewidencji. Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej na posiedzeniu 11 lipca podjął decyzję o wprowadzeniu formatu rywalizacji w 12 grupach po 12
zespołów. Uznano go wówczas za

najbardziej korzystny, jednocześnie
pozostawiono opcję zmiany decyzji,
w przypadku zaistnienia nowych
czynników, zmieniających ocenę wariantów. Do takiej też sytuacji doszło
i ostatecznie zespoły rywalizować
będą w 9 grupach po 14 zespołów.
Priorytetem przy wyborze było
wypracowanie modelu, który będzie
najkorzystniejszy dla wszystkich klu-

bów w województwie. – Pod uwagę
braliśmy wszelkie aspekty funkcjonowania drużyn. Najczęściej pojawiały się głosy, zwracające uwagę
na kwestie finansowe związane z dużymi odległościami. Stąd, gdy podejmowaliśmy decyzję w gremium zarządu za pierwszym razem, wariant
12x12 wydawał się nam optymalny.
Analizowaliśmy jednak dalej sytuację i ostatecznie dokonaliśmy zmiany. Model 9x14 jest w tej chwili najkorzystniejszym rozwiązaniem dla
wszystkich uczestników rozgrywek.
Różnica w średnich odległościach
wynosi tylko parę kilometrów, dajemy natomiast zawodnikom radość
z gry w większym wymiarze i wprowadzamy najbardziej przejrzysty
system awansów i spadków. Będzie
on łatwy do zrozumienia niezależnie
od zakłócających sytuację ewentualnych spadków z trzeciej ligi
– tłumaczy Paweł Wojtala, prezes
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W sumie na szczeblu Klasy A
wystąpi 126 drużyn. Początkowo, po
rozstrzygnięciach sezonu 2018/2019,
liczba uprawnionych do gry na tym
poziomie była nieco wyższa. Zmalała
jednak wskutek wycofań z rozgrywek i związanych z nimi przesunięć
pomiędzy ligami. Tym samym potrzeba uzupełnienia lig, w związku
z wybranym wariantem rozgrywek,
została ograniczona do jedynie kilku przypadków. Wskutek decyzji
wszystkie zespoły rozegrają po 26
spotkań w trakcie sezonu. Do Klasy
Okręgowej awans uzyskają mistrzowie i wicemistrzowie z każdej z grup.
Pierwsza kolejka zaplanowana jest na
weekend 17-18 sierpnia. Dokładne
terminarze zostaną przedstawione
w najbliższych dniach, po uwzględnieniu w nich wszelkich uwag zgłoszonych przez kluby uczestniczące
w rozgrywkach. Przypomnijmy, że
wskutek zmian w zarządzaniu ligami, wszystkie Klasy A prowadzone będą w sezonie 2019/2020 przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
Grupy otrzymały numery od 1 do 9, a
za bieżące administrowanie rozgrywkami odpowiedzialne są właściwe
biura związku.		
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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.
Szymon Piekarski
Daniel Kamiński
Stayko Stoychev [Buł]
Paweł Łydkowski
Łukasz Walczak

KS Warta Poznań => JKS Jarota Jarocin
KS Rozwój Katowice => KKS Kalisz
KS Opatówek => KS Victoria Skarszew
MKP Pogoń Siedlce => KKS Kalisz
KKS Polonia Kępno => LZS Orzeł Mroczeń

Oskar Maciejewski Biały Orzeł Koźmin Wlkp. => LZS Lew Pogorzela
Kacper Górski
KS Legionovia Legionowo => KKS Kalisz
Safian Skupiński
KS Opatówek => KS Victoria Skarszew
Beniamin Wrembel
KS Warta Poznań => JKS Jarota Jarocin
Daniel Stanclik
Podbeskidzie II Bielsko-Biała => 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.

Piłka nożna >>> Spore zmiany czekają na uczestników
rozgrywek Totolotek Pucharu Polski w Wielkopolsce. Rywalizacja rozpocznie się już w połowie sierpnia. Polonia Kępno
zmagania rozpocznie od 1/16 finału na szczeblu wojewódzkim

WZPN przedstawił uczestników
rozgrywek pucharowych

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.
Najistotniejszą zmianą jest modyfikacja podziału rozgrywek na
etapy. W pierwszym rywalizacja toczyć się będzie pomiędzy zespołami
z piątej ligi i klas niższych w podziale
na strefy odpowiadające dotychczas
funkcjonującym okręgom. Zgłoszone
drużyny niezrzeszone oraz grające
w Klasach A i B rozpoczną zmagania od rundy wstępnej. W pierwszej
rundzie (1/32 finału strefowego) do
gry włączą się zespoły z klas okręgowych, a w strefie poznańskiej
- również drużyny z piątej ligi. W
pozostałych strefach piątoligowcy
udział w pucharze zaczną dopiero od
trzeciej rundy (1/8 finału). Finały rozgrywek strefowych zaplanowano we
wszystkich częściach regionu na 11
listopada. Ich zwycięzcy otrzymają
trofeum i prawo gry wiosną na szczeblu wojewódzkim. Tam do zmagań
dołączy siedem zespołów z trzeciej
ligi i osiemnastu czwartoligowców.
Daje to łącznie trzydzieści drużyn,
co oznacza, że w 1/16 finale etapu

wojewódzkiego Totolotek Pucharu
Polski dwa zespoły otrzymają wolny
los. Będą to najwyżej sklasyfikowani
uczestnicy rozgrywek na podstawie
tabel końcowych poprzedniego sezonu, a więc KKS Kalisz i Mieszko
Gniezno. Przypomnijmy, że w Totolotek Pucharze Polski obligatoryjnie
biorą udział zespoły do klasy okręgowej włącznie, a kluby Klasy A, B
oraz niezrzeszone startują dobrowolnie. Losowania będą przeprowadzone
przez odpowiednie biura Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w tym
tygodniu. Przy losowaniach rundy
wstępnej oraz pierwszej zastosowany zostanie dodatkowy podział
geograficzny stref, by ograniczyć
odległe wyjazdy. W przypadku strefy poznańskiej taki podział zostanie
zastosowany również w losowaniu
kolejnych dwóch rund. W przypadku
stref kaliskiej, konińskiej oraz leszczyńskiej istnieje jeszcze możliwość
zgłoszenia do rozgrywek w ramach
wolnych miejsc.		
BAS

Terminy spotkań etapu strefowego
Totolotek Pucharu Polski 2019/2020 w Wielkopolsce
Runda wstępna......... 10-11.08 lub 18.08 (Klasa A, Klasa B, oldboje, juniorzy i zespoły niezrzeszone)
I runda.................................................28.08 (Klasa Okręgowa, kluby V ligi strefy poznańskiej)
II runda............................................................................................................................. 11.09
1/8 finału.............................................................................................................25.09 (V liga)
1/4 finału............................................................................................................................ 9.10
1/2 finału......................................................................................................................... 23.10
Finały strefowy...................................................................................................................11.11

Uczestnicy Totolotek Pucharu Polski 2019/2020
w strefie kaliskiej:
Błękitni Chruszczyny, Błękitni-Sparta Kotlin, CKS Zduny, Czarni Wierzbno, GKS Jaraczewo,
Gladiatorzy Pieruszyce, Huragan Szczury, Iskra-Prosna Sieroszewice, Korona Chełmce,
KS Rogaszyce, Liskowiak Lisków, LKS Jankowy, LZS Czajków, OKS Ostrów Wlkp.,
Orzeł Wysocko Wielkie, Orzeł Wysocko Wielkie (juniorzy), Ostrovia II Ostrów Wlkp.,
Pelikan Nowy Karolew, Piast II Kobylin, Płomień Opatów, Polonia II Kępno, Prosna Kalisz,
Sokoły Droszew, Sokół Świba, Stal II Pleszew, Sulimirczyk Sulmierzyce, Unia Szymanowice,
Zawisza Łęka Opatowska, Zryw Kierzno.
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