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Strażacy walczyli z pożarami

Wysokie temperatury i panująca od
dłuższego czasu susza w połączeniu
z trwającymi żniwami bardzo często
są przyczyną pożarów zbóż i ściernisk. Szybko zapalają się także wyschnięte trawy. Z kilkoma pożarami w
ostatnich dniach zmagali się strażacy
z powiatu kępińskiego.
str. 8

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu

99

schab
z Kością

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

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

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

Chóralnie
w Belgii i Holandii

Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Szpitalna 5.
Kępińska
przechowalnia
dusz
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Zielony Rekord Polski 2019
oficjalnie pobity
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Informacje

aktualności
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie podpisał z Fundacją Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka21” umowę o współpracy przy realizacji projektu
współfinansowanego z funduszy unijnych pt. „Program Profilaktyki Retinopatii Cukrzycowej w Województwie Wielkopolskim”. Porady realizowane będą w szpitalnej Poradni
Diabetologicznej

Badanie cukrzycy z dna oka

W czasie podpisanie umowy od lewej dyrektor Marian Olejniczak, koordynator projektu
Andrzej Wilkanowicz i przyszła dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata Andrzejewska

Głównym celem podpisanej
umowy na realizację programu jest:
wzrost wykrywalności retinopatii cukrzycowej u osób chorych na
cukrzycę na terenie województwa
wielkopolskiego o około 10% w ciągu 3 lat realizacji programu. Program
obejmuje wykorzystanie sztucznej
inteligencji do badania zdjęć dna oka
i diagnozowania nieprawidłowości.
- W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Fundacją, a Szpitalem na terenie Poradni Diabetologicznej od października 2019
r. do 31.12.2020 r. pacjenci będą
mieli możliwość skorzystania z darmowego, nowoczesnego, wygodnego i szybkiego badania pod kątem

24 lipca br. senator Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mikołajczyk zainaugurował otwarciem swojego „biura plenerowego” kampanię wyborczą do senatu i ogłosił, że kandydatką do sejmu z powiatu kępińskiego będzie obecna wicestarosta Alicja Śniegocka

Alicja Śniegocka kandydatką do sejmu
Senator Łukasz Mikołajczyk
wybrany do izby wyższej parlamentu 4 lata temu reprezentuje w niej
powiaty: kępiński, ostrowski ostrzeszowski i krotoszyński. Jak zadeklarował, zgłosił już swój akces, aby kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości
ponownie zaakceptowało jego kandydaturę do senatu. W spotkaniu z
mieszkańcami powiatu na kępińskim
Rynku towarzyszyła mu wicestarosta Alicja Śniegocka oraz dyrektor
tutejszego KRUS Aneta Rabiega. Takimi spotkaniami plenerowymi z
mieszkańcami, chce poinformować
ich o mojej dotychczasowej działalności w senacie. I jednocześnie o
moich skutecznych interwencjach
jakie zgłaszali do mnie również
mieszkańcy powiatu kępińskiego –
informował senator. Jednocześnie
podkreślił, że z rozmów i sugestii z
kępniakami będzie realizował zamierzenia w przyszłej kadencji. - Nasze
ugrupowanie jest wiarygodne co
niejednokrotnie udowodniliśmy realizując zamierzone postulaty. Pragniemy nadal służyć mieszańcom i
nie zawieść ich zaufania – zaznaczył
Ł. Mikołajczyk. Dodał, że prowadząc
w kampanię będzie spotykał się również z mieszkańcami gmin powiatu
kępińskiego. Senator poinformował
również, że już w sierpniu do Kępna
przyjedzie planetobus, dzięki środ-

kom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Planetobus będzie
w Kępnie, będzie dostępny przez cały
dzień. Najprawdopodobniej będzie
to 13 sierpnia. Mieszkańcy, zarówno
ci najmłodsi jak i starsi będą mogli
przyjść i zobaczyć tę, jakże ciekawą,
wystawę przygotowaną przez Cen-

pełniąc swoją funkcję, dała się już
poznać mieszkańcom powiatu jako
osoba, do której można zgłosić się z
każdym problemem, a ona pomoże
go rozwiązać. To osoba kompetentną i jest to bardzo dobra kandydatka z tego terenu, ubiegająca się o
mandat poselski – zaznaczył senator.

wykrycia zmian wskazujących na
retinopatię cukrzycową – mówi Marian Olejniczak dyrektor szpitala.
Umowę w imieniu fundacji podpisał
jej prezes prof. dr hab. med. Andrzej
Grzybowski.
- Do badania, zgodnie z zawarta
umową, kwalifikowani będą pacjenci chorzy na cukrzycę, zamieszkujący województwo wielkopolskie, w
wieku od 18 do 74 lat. Retinopatia
cukrzycowa jest jednym z przewlekłych powikłań cukrzycy i oznacza
patologiczne zmiany w siatkówce.
Główną przyczyną niekorzystnych

zmian zachodzących w oczach u
osób chorujących na cukrzycę jest
brak wyrównania metabolicznego
cukrzycy (duże stężenia glukozy we
krwi), długi wywiad cukrzycy, okres
dojrzewania, nadciśnienie tętnicze,
duże stężenia lipidów (cholesterol,
triglicerydy) w surowicy krwi oraz
współistnienie nefropatii cukrzycowej. Zbyt późno wykryta i nieleczona może prowadzić do całkowitej
utraty wzroku - lek. Anna Kuśmierek-Mikiewicz, lekarz diabetolog
Poradni Diabetologicznej w SPZOZ
w Kępnie.
Oprac. m

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marii Rówczyńskiej
wieloletniej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Jej odejście dotknęło nas wszystkich.
Wyrazy współczucia Rodzinie składają:

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Mirosławowi Różewskiemu

Radnemu Rady Miejskiej w Kępnie

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
„Biuro plenerowe” senatora
Ł. Mikołajczyka na kępińskim Rynku

trum Nauki Kopernik i Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego - poinformował senator.
Poinformował, że w nadchodzących wyborach parlamentarnych kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do
sejmu z powiatu kępińskiego będzie
A. Śniegocka. - Pani wicestarosta,

Pełne listy i miejsca poszczególnych
kandydatów, jak deklaruje Ł. Mikołajczyk, zostaną ogłoszone do końca
lipca. Wyraził też nadzieje, że kępińska kandydatka PiS będzie wysoko
na liście do parlamentu, zastrzegając
jednak – że będzie to zależało od Zarządu partii.		
m

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
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— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
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Chór „Con Brio” wystąpił w Belgii i Holandii

Chóralnie w Belgii i Holandii

Reprezentacyjny chór powiatu
kępińskiego „Con Brio”, działający
przy Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Kępnie pod kierunkiem
Ewy Olek działa od 1999 roku. Trzon
liczącego ok. 70 osób zespołu wokalnego stanowią uczniowie kępińskiej
Szkoły Muzycznej. Ponadto chór
zrzesza absolwentów szkoły, mających możliwość dalszego czynnego
udziału w życiu muzycznym i współtworzenia kultury muzycznej w środowisku lokalnym oraz pasjonatów
muzyki i śpiewu z powiatu kępińskiego. Imponujący pod względem
liczebności oraz wysokiego poziomu
wykonawczego chór uświetnia swoimi występami gminne i powiatowe
uroczystości, a także prezentuje się
podczas różnych imprez daleko poza
granicami Kępna, a nawet kraju.
W ubiegłym roku, w maju „Con
Brio” występował w Rzymie, Wenecji, Asyżu i Monte Cassino. W
październiku zaprezentował się w
Łagiewnikach, gdzie swym śpiewem
uświetnił mszę św. transmitowaną na
żywo przez TVP1.
10-15 lipca tego roku chór wyjechał do krajów Beneluxu. Tym
razem młodzież koncertowała w
Belgii i Holandii. Pomysłodawcą
wszystkich wyjazdów i opiekunem
duchowym zespołu jest ks. Marek
Nagler, proboszcz parafii pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie. Wspiera młodzież modlitwą i in-

spiruje do muzycznych działań.
- Priorytetem był występ w Parlamencie Europejskim. To było dla
nas bardzo ważne, by móc tam się
właśnie zaprezentować. Wiemy, że z
naszego powiatu dokonaliśmy tego
jako pierwsi – podkreśla E. Olek,
opiekunka i dyrygentka zespołu.
Oprócz tego CON BRIO uświetnił

daje śpiew. A śpiew płynący z ust
tych młodych ludzi zarażał wszystkich – wspomina dyrygentka.
W Parlamencie Europejskim zabrzmiały utwory tylko patriotyczne,
takie jak „Uwierz, Polsko”, „Miejcie
nadzieję nie tę lichą, marną”, „Ojczysty dom” i oczywiście „Oda do
radości” Ludwiga van Beethowena

Po koncercie w kościele
w Bredzie

swym śpiewem mszę św. w Bredzie
(Holandia), gdzie wystąpił dla Polaków tam mieszkających. Mszę koncelebrował ks. M. Nagler wraz z proboszczem tamtejszej parafii.
- Do tego wyjazdu przygotowywaliśmy się kilka miesięcy. Mamy
bogaty repertuar patriotyczny, religijny i rozrywkowy. Wiedzieliśmy,
w jakim celu tam jedziemy. Bardzo
chcieliśmy przybliżyć wszystkim
polską kulturę, pokazać, ile radości

Spotkanie integracyjne
kępińskich chórzystów

– hymn zjednoczonej Europy, który wykonaliśmy w trzech językach.
W kościele w Bredzie popłynęły
dźwięki pięknych pieśni religijnych,
które wywołały ogromne wzruszenie wśród zgromadzonych tam Polaków. Po eucharystii młodzież na
prośbę zgromadzonych wykonała
jeszcze kilka pieśni patriotycznych.
– Naszym oczom ukazał się widok
ludzi bardzo tęskniących za ojczyzną, ogromnie wzruszonych. To było
niezapomniane przeżycie – wspomina Sylwia Adamska, chórzystka i
skrzypaczka. – Wyjazd uświadomił,
jak bardzo Polacy tęsknią za krajem
i jak ważne jest pokazanie polskiej
kultury w miejscach publicznych,
a wizyta na polskim cmentarzu
uświadomiła wszystkim wielkość i
bohaterstwo polskich żołnierzy powiedział Dawid Rabiega. Utwory
patriotyczne zabrzmiały również na
polskim cmentarzu, gdzie pochowany jest gen. Stanisław Maczek i jego
żołnierze, którzy brali udział w wyzwoleniu Holandii. Chórzyści z dumą
trzymali flagę Polski i Kępna, czym
pokazali swój wielki patriotyzm. W
nastrój zadumy i modlitwy wprowadził też wszystkich ks. M. Nagler, za-

chęcając do wspólnej modlitwy nad
grobami poległych Polaków.
Wyjazd do Belgii i Holandii, to
nie tylko oficjalne występy. Młodzież z chóru „Con Brio” chętnie i
z radością śpiewała na każdej ulicy,
schodach, dworcach, miejscach, które zwiedzała. Tymi spontanicznymi
prezentacjami wzbudzała ogromne
zainteresowanie wśród przechodniów. Niektórzy z widzów (zwłaszcza
w utworach obcojęzycznych) dołączali się nawet do wspólnego śpiewu,
co dawało wszystkim wiele radości.
Tu usłyszeć można było również typowo polski repertuar, np. „Hej, bystra woda”, czy „Zacznij od Bacha”
Zbigniewa Wodeckiego. Młodzi ludzie potrafili się zachować w każdej
sytuacji: rozbawili uczestników miejskiego festynu zachęcając wszystkich
do tańca i sami zatańczyli „Belgijkę”.
- Młodzież z „Con Brio” to młodzież szczególna, niezwykle utalentowana i wrażliwa, potrafiąca się
wszędzie zachować z godnością –
mówi E. Olek. Ci młodzi ludzie pokazali swoją wysoka kulturę osobistą.
Nie brakowało też poczucia humoru
i dystansu do siebie. Myślę, że władze naszego powiatu, społeczeństwo,
najbliższe ich rodziny powinni być
dumni z takiej postawy. Pokazali, co
to znaczy być patriotą - dodaje.
Bardzo ważną rolę podczas wyjazdu odegrali rodzice. Byli pomocni w każdej sytuacji, opiekowali się
młodzieżą, pomagali w transporcie i

podłączaniu sprzętu nagłośnieniowego, dokumentowali wszystkie występy. - Mówi się, że „niedaleko pada
jabłko od jabłoni” ... Więc skoro są
tacy rodzice, nie dziwi fakt, że dzieci biorą z nich przykład. Bardzo im
dziękuję, bo to sprawdzona ekipa i
pewnie będę mogła liczyć na ich pomoc jeszcze nieraz – podkreśla dyrygentka chóru.
- To już kolejny wyjazd, w którym
oboje z mężem towarzyszymy chórowi i mocno kibicujemy. To cudowna
młodzież, pełna radości i uśmiechu,
a przede wszystkim bardzo utalentowana. Wszystkie występy i próby
mocno przeżywamy. Cieszymy się, że
możemy w tym uczestniczyć i jesteśmy dumni, że mamy taką młodzież
w regionie, która wraz z dyrygentką
w śpiew i muzykę wkłada całe serce
– wspominają rodzice Alicja i Wiesław Wróbel. - Po raz drugi przeżyłam „przygodę życia”. Tak nazywam
wyjazd z cudownymi, rozśpiewanymi
młodymi ludźmi. Wyjazd, który wzruszał, bawił i i ukazał ducha wielkiego
patriotyzmu w ich sercach. Dziękuję
pani dyrygent – Ewie Olek, która zawsze ich chwali i wspiera, od której
bije ogrom ciepła i pozytywnej energii – mówi mama jednej z chórzystek
– Edyta Domańska.
Występy „Con Brio” w Belgii
i Holandii to kolejne niezapomniane przeżycie duchowe oraz wspaniałe
muzyczne doświadczenie.
Oprac. m

Działania pn. „Prędkość – zero tolerancji” na terenie powiatu kępińskiego

13 kierowców przekroczyło
dozwoloną prędkość

W powiecie kępińskim skontrolowano
35 pojazdów. Fot. KPP Kępno

W piątek, 19 lipca br., na drogach
powiatu kępińskiego odbyły się działania pod nazwą „Prędkość – zero
tolerancji”. Nadmierna prędkość jest
jedną z głównych przyczyn zdarzeń
drogowych. Wielu kierowców lekceważy obowiązujące przepisy, czym
stwarza realne zagrożenie dla innych
uczestników ruchu drogowego. Co
trzecia osoba, która ginie na drodze, to
ofiara nadmiernej prędkości. 1/4 wypadków na drodze jest spowodowana
tym, że kierowcy nie dostosowują
prędkości do panujących warunków.
25% osób, które odnoszą rany w wyniku zdarzeń drogowych, to również
ofiary nadmiernej prędkości.
Głównym celem prowadzonych
przez policjantów działań w ramach
akcji Prędkość – zero tolerancji” jest
zapobieganie wypadkom drogowym
przez egzekwowanie od kierujących
przestrzegania ograniczeń prędkości
i innych przepisów ruchu drogowego. W trakcie akcji policjanci byli
szczególnie wyczuleni na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są głównymi przyczynami wypadków. Nadmierna prędkość,
kierowanie pod wpływem alkoholu,
nieprawidłowo wykonywane manewry – to najpoważniejsze „grzechy”
kierowców.
W powiecie kępińskim podczas
działań skontrolowano 35 pojazdów.
Ujawniono 17 wykroczeń, z czego aż
13 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi. Zatrzymano
również 2 dowody rejestracyjne.
KR
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Reportaż

informacje
Powiat Kępiński jest coraz bliżej pozyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę odcinków dróg powiatowych Mroczeń-Laski Borek
oraz Laski Borek-Wielki Buczek w gminie Trzcinica

Program „Młodzi w akcji” był realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie
z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”. Partnerem
medialnym w tym projekcie był „Tygodnik Kępiński”. Projekt „Reportaż po sąsiedzku” realizowaliśmy już po raz drugi. Jedną z nagród projektu „Reportaż po sąsiedzku”, jest druk nagrodzonego
reportażu. Dziś rozpoczynamy cykl publikacji nagrodzonych artykułów

Coraz bliżej dofinansowania Szpitalna 5. Kępińska przechowalnia dusz

Pozyskanie dofinansowania pozwoli na na przebudowę odcinków dróg powiatowych 5692P i 5688P w gminie Trzcinica
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowana ma zostać
realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski Borek i 5688P Laski Borek-Wielki
Buczek na odcinku od km 5+113,15
km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica”.
We wtorek, 23 lipca br., do Starostwa Powiatowego w Kępnie
wpłynęło pismo z Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego informujące o umieszczeniu wniosku na liście
zadań do dofinansowania. Kolejnym
krokiem, zgodnie z ustawą, jest zatwierdzenie tej listy przez premiera,
w następstwie czego możliwe będzie
sporządzenie umowy na dofinansowanie.
Zakres rzeczowy zadania objętego wnioskiem zakłada przebudowę:
odcinka drogi powiatowej 5692P

(Laski-Laski Borek) oraz dcinka drogi powiatowej 5688P (Laski Borek
-Trzcinica).
Drogi powiatowe 5692P i 5688P
to kluczowe połączenia drogowe
stanowiące główny dojazd do miejscowości z obszaru gmin Trzcinica
i Rychtal. Inwestycja w całości realizowana będzie na terenie gminy
Trzcinica i obejmie: przebudowę
odcinków dróg powiatowych 5692P
i 5688P o łącznej długości 2250 m o
szerokości pasa ruchu 3,0 m, przebudowę 3 skrzyżowań, przebudowę 55
zjazdów, budowę 4 zatok autobusowych i 9 przejść dla pieszych. Dodatkowo w obrębie przebudowywanych
odcinków dróg powiatowych powstanie ciąg pieszo-rowerowy o łącznej
długości 2223 m.
Oprac. bem

Czytelnik „Tygodnika Kępińskiego” przy polej drodze w
Kępnie natknął się na niezwykły okaz purchawki

Purchawka gigant

Jak relacjonuje mieszkaniec Kępna Wiesław Zalwert, olbrzymiego
grzyba zauważył, idąc polną drogą z
ul. Wrocławskiej w stronę tzw. kopca na terenie Parku 700-lecia. - Za
Dworcem Zachodnim, przy drodze
polnej, po prawej stronie, zauważy-

jest faktycznie gigant jak na purchawkę, ewenement – zaznacza pan
Wiesław.
Znaleziony okaz to prawdopodobnie czasznica olbrzymia, zwana
też purchawicą olbrzymią, gatunek
grzybów należący do rodziny piePan Wiesław prezentuje znaleziony
w Kępnie gigantyczny okaz purchawki

łem rosnące purchawki – opowiada.
- W zeszłym roku też już były, ale
mniejsze i bodajże tylko dwie. W tym
roku jest ich o wiele więcej, w tym
dwie naprawdę duże. Niestety, jedną
z nich już ktoś zniszczył, ale druga
się uchowała.
Ogromna purchawka ma 35 cm
średnicy i waży ponad kilogram. – To
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czarkowatych. Może ważyć do kilkunastu kilogramów i być wielkości
piłki plażowej lub większa.
Czasznice olbrzymie pojawiają
się na łąkach, pastwiskach, w parkach i w ogrodach. Zwykle owocują
co roku na tych samych miejscach.
bem

Biały, niewielki budynek, miesz- ma mnóstwa kwestii, jednak historia
czący się przy ulicy Szpitalnej 5, z budynku wciąż pozostawała owiana
pozoru wygląda jak niczym niewy- tajemnicą. Informacji o kępińskiej
różniający się dom mieszkalny. Nato- kostnicy szukałam w regionaliach
miast kiedy pozna się historię i prze- znajdujących się w Książnicy Pedaznaczenie tego obiektu, zaczyna on gogicznej przy ulicy Sienkiewicza,
wywoływać ciekawość. Ponoć kiedyś niestety, nic tam nie odnalazłam ciewybudziła się tam dziewczynka, a kawego. Następnie skierowałam się
przez pewien czas był to nawet
budynek mieszkalny – takie
niesamowite doniesienia usłyszałam od mieszkańców Kępna, których zapytałam o informacje na temat tego miejsca.
Przypuszczalnie większość
czytelników zorientowała się
już, o jakim budynku mowa, a
jeśli niektórzy wciąż nie wiedzą, wyjaśniam, że chodzi o
kostnicę szpitalną w Kępnie.
Bez wątpienia nikomu
nie przywołuje ona na myśl
miłych wspomnień, a z pew- Budynek kępińskiej kostnicy
nością jest wręcz przeciwnie.
Kojarzy się z przechowalnią zmar- do pana Mirosława Łapy oraz wyłych, których żniwo śmierci zabrało działu geodezji, aczkolwiek tak samo
na wieki. I w tym momencie pojawia jak poprzednio nie znalazłam tam
się kwestia sporna. Czy na pewno istotnych informacji.
kostnica, a może jednak prosektoKońcowym działaniem i zarazem
rium? Zgodnie z definicją zawartą jednym z najtrafniejszych okazały się
w internetowym słowniku PWN: informacje zdobyte od administracji
Kostnica to pomieszczenie lub osob- szpitala. Nareszcie uzyskałam wiany budynek, znajdujący się przy ko- domości, bez których nie byłabym
ściele, szpitalu lub
cmentarzu, w któ- We wnętrzu...
rym przechowuje
się ciała zmarłych
do chwili pogrzebu.
Z kolei prosektorium to pomieszczenie, w którym
wykonuje się sekcje
zwłok i przygotowuje preparaty anatomiczne. I choć jest
to dla mnie zawiłe,
po długim namyśle
stwierdzam, że lepszym określeniem
jest kostnica, ponieważ od kilku lat nie odbywają się już w stanie zredagować tego artykułu. Dowiedziałam się wówczas, że
tam sekcje zwłok.
Prace nad reportażem rozpoczę- gmach wybudowano w 1950 roku,
łam na początku kwietnia 2019 roku czyli w niewielkim odstępstwie czai trwały one do końca maja bieżące- su od momentu zakończenia II wojgo roku. Do wyboru miałam mnó- ny światowej. Pan Solecki twierdzi,
stwo innych tematów. Mogły one że od początku istnienia nieustannie
być związane z licznymi zabytkami pełnił tę samą funkcję, nad którą nadi atrakcjami turystycznymi,
znajdującymi się w naszej
małej ojczyźnie, ale wybrałam właśnie ten. Dlaczego?
Dlatego, że wiedza mieszkańców Kępna na temat synagogi, cmentarza czy kościoła jest już ugruntowana.
Tymczasem o kostnicy mało
się mówiło i mówi. Kiedy
przechodziłam obok, zawsze
budziła we mnie ciekawość.
Pierwszym krokiem, jaki
podjęłam, aby zebrać inKamienny stół sekcyjny
formacje do reportażu było
udanie się do pana Tomasza
Soleckiego, syna właścicieli zakładu zór sprawowało trzech pracowników,
usług pogrzebowych w Kępnie, od jeden z nich przepracował tam ponad
którego dowiedziałam się wielu inte- 40 lat. W kostnicy nigdy nie balsamoresujących rzeczy. Byłam już świado- wano ciał, natomiast przez wiele lat
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przeprowadzano tam sekcje zwłok.
Odbywało się to pod okiem doświadczonych specjalistów m.in. wcześniej
wspomnianego, wieloletniego pracownika.
Za starymi, drewnianymi drzwiami kryje się obiekt wyposażony w
lodówkę, będącą w stanie pomieścić
sześć ciał oraz wózek
służący do przewozu
zwłok z oddziałów
szpitalnych. Są one
owinięte w prześcieradło lub otulinę
oraz posiadają identyfikacje na dużym
palcu u nogi. Kiedy
dostają
skierowanie na sekcje, a nie
bezpośrednio
do
wydania rodzinie, ta
informacja również
jest
wyszczególniona. Najbardziej
intrygującym przedmiotem, jaki się
tam znajduje, to stary kamienny stół
sekcyjny, pochodzący z końca lat 60.
XX w. Z kolei na początku lat 90. XX
w. miejsce miał tam niegroźny pożar.
Stało się to wówczas, gdy w kostnicy
odbywały się różańce za zmarłych.
Ludzie, po odmówionej modlitwie,
pozostawili niezgaszone świece, po
czym przewróciły się i spowodowały ten nieszkodliwy
incydent. W tym samym dziesięcioleciu nabożeństwa zostały przeniesione do kaplicy
na cmentarzu.
Nigdy nie miało miejsca
agresywne zachowanie wobec
kostnicy. Mieszkańcy także
nie spotkali się z nienaturalnymi zdarzeniami ani z żadną
zjawą. Czasami telefonowali,
jednak tylko i wyłącznie po
to, aby poinformować mnie o
tym, że nie zgasiłem światła
- przyznaje pan Tomasz Solecki. I choć doszły mnie słuchy
o dziewczynce, która się tam „wybudziła”, o tym, że niegdyś był to obiekt
mieszkalny, to wszystko jednak okazało się być nieprawdą.
Świadomość tego, że kiedyś odejdziemy, wciąż w wielu z nas wzbudza
trwogę. Powoduje strach, niepokój.
Jest to temat tabu. Temat, o którym
nie mówi się zbyt
ochoczo. Jednak co
nas najbardziej lęka w
śmierci? Życie wieczne? Niewiedza, co jest
po drugiej stronie?
Ból? Popełnione grzechy, które zawyrokują
o losie? Spoczynek
ciała na cmentarzu?
Bez wątpienia dla każdego to słowo oznacza
coś innego, a obawy z
tym związane wynikają właśnie ze sposobu
naszego bytu. Na koniec zastanówmy się jeszcze nad słowami Seneki Młodszego: Boimy się
nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie o
niej mamy.
Maja Najdek

Ogłoszenia

reklama

UCZUCIE ULGI JUŻ PO 1. ZASTOSOWANIU

Autorski preparat

zwalcza reumatyzm w 14 dni!
WYGRAJ ZE ZWYRODNIENIAMI STAWÓW BEZ SKALPELA

Dołącz do grona 92 760 osób, którym udało się pożegnać z bólem stawów raz na zawsze!
Naukowcy nie mają wątpliwości: wystarczy zaledwie parę dni, żeby bezpowrotnie zapomnieć o zmianach
zwyrodnieniowych i powrócić do dawnej sprawności. Innowacyjny środek przyspiesza wytwarzanie płynu
maziowego, regeneruje chrząstkę, likwiduje ból i uciążliwe strzykanie w stawach już w 24h, a przede wszystkim –
bezinwazyjnie cofa zmiany zwyrodnieniowe. Skuteczność potwierdzona przez prawie 93 tys. osób na całym świecie!

P

rzełomowa formuła prof. Alberta
Garrisona z Rheumatology Center w Seattle przynosi doskonałe
rezultaty osobom w każdym wieku, niezależnie od podłoża zmian
chorobowych, jak również stadium
zaawansowania uszkodzeń chrzęstnych. Niemal 90,5% osób odczuło
dobroczynny wpływ preparatu zaledwie 24h po zażyciu 1. kapsułki.
Po dwóch tygodniach kuracji 9/10
pacjentów odzyskało pełną sprawność i płynność ruchów. W czym
tkwi sekret? Ekspert odpowiada:

je pod spodnie. Maści i żele są
tłuste, lepkie, brudzą ubranie
i powodują reakcje alergiczne.
Oddziałują jedynie zewnętrznie,
nie przynosząc żadnych rezultatów. Autorska formuła przeciwbólowo-regenerująca prof. Garrisona
działa zupełnie inaczej. Uderza
w źródło problemu, od wewnątrz
regenerując stawy kolanowe, biodrowe, łokciowe, kręgosłup czy
nawet nadgarstki. Jest odpowiednia dla osób cierpiących na zapalenia reumatoidalne, po kontuzjach oraz u tych, u których stawy
są przeciążone bądź uległy degra-

SPRAWNOŚĆ W ZASIĘGU RĘKI
Jak działa preparat Garrisona?
Prof. Albert Garrison z Rheumatology
Center– reumatolog:
Większość leków jedynie doraźnie łagodzi objawy zwyrodnień, działając
powierzchownie i obciążając jednocześnie wątrobę. W przeciwieństwie
do nich, ta innowacyjna formuła, którą
wykorzystałem przy tworzeniu mojego
makro-molekularnego preparatu jest
oparta na naturalnych składnikach,
dogłębnie wnika w stawy, powodując natychmiastową eliminację zmian
chorobowych. Mikroelementy zawarte
w preparacie zwiększają produkcję
mazi stawowej, niwelują tarcie oraz
regenerują mikrourazy powstałe na
powierzchni kości. To właśnie dlatego
moje odkrycie jest prawdziwym przełomem we współczesnej reumatologii.

Nie musisz już cierpieć!
Podczas zgromadzenia forum
farmaceutycznego w Jacksonville na Florydzie przeprowadzono
badania, które potwierdziły skuteczność kuracji u ponad 96,7%
pacjentów. Żaden preparat oferowany dotychczas na rynku nie był
w stanie w tak szybkim tempie wyleczyć schorzeń reumatycznych.
Inne dostępne w sprzedaży środki na ból stawów są nieskuteczne
i niekomfortowe w stosowaniu.
Opaski magnetyczne uciskają, podrażniają skórę i ciężko założyć

CAŁKOWITE USTĄPIENIE BÓLU
JUŻ PO 24H
ZMNIEJSZENIE STANÓW
ZAPALNYCH, OBRZĘKÓW I
OPUCHLIZNY NAWET O 92%
ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI
KOLAGENU I MAZI STAWOWEJ
NAWET O 200%
6- KROTNIE INTENSYWNIEJSZA
REGENERACJA CHRZĄSTKI
STAWOWEJ I KOMÓREK KOSTNYCH
POWRÓT DO PEŁNEJ
SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
JUŻ W 14 DNI

Stawy jak
u 20-latka

Już po zaledwie kilku
kapsułkach odczułem
wyraźną ulgę – bolesność i sztywnienie szyi oraz pleców zniknęły, a ja
odzyskałem dawną płynność ruchów.
Zniknęło również uczucie tarcia w stawach, zupełnie jakby zostały porządnie naoliwione. Teraz znów mogę cieszyć się życiem! Majsterkować, jeździć
na rowerze po moim ulubionym parku,
a przede wszystkim bawić się z ukochanymi wnukami. Polecam ten preparat każdemu bez względu na wiek!
Henryk W., 65 lat, Wrocław

dacji wraz z upływem czasu.
Już po pierwszym zastosowaniu
ten innowacyjny preparat całkowicie redukuje ból oraz eliminuje uciążliwe trzeszczenie stawów,
przywracając płynność ruchów.
Zawiera wysokie stężenie kwasu
hialuronowego oraz glukozaminy, które zwiększają sprężystość
chrząstki i poślizgowość mazi stawowej, wzmacniają amortyzację
stawów i zapobiegają ich ścieraniu. Likwiduje mikrourazy i drobne
pęknięcia powstałe na powierzchni kości, odbudowując tkankę
chrzęstną 6-krotnie szybciej
niż w przypadku innych dostępnych na rynku środków. Metoda
prof. Garrisona przyspiesza wytwarzanie się białka tkanki łącz-

Odzyskałam
chęci do życia

Od zawsze uwielbiałam górskie wędrówki.
Musiałam jednak porzucić moją turystyczną pasję ze względu na nasilające się bóle reumatyczne w obu
kolanach. Były dni, że nie mogłam
nawet wstać z łóżka, a co dopiero
mówić o pieszych wycieczkach! Przeszłam serię zastrzyków, stosowałam
maści przepisane przez lekarza –
wszystko na darmo. Dopiero ten preparat postawił mnie na nogi – już po
kilku kapsułkach poczułam wyraźną
ulgę. Po 14 dniach kuracji dolegliwości minęły, a ja… kupiłam nowe buty
trekkingowe!
Hanna B., 53 lata, Garwolin

Endoproteza?
Nie ma mowy!

Kiedy nawet rehabilitacja nie pomogła zwalczyć przewlekłego bólu w biodrze,
lekarz przestraszył mnie, że będzie konieczne wszczepienie endoprotezy. Już
na sam dźwięk tego słowa zrobiło mi
się słabo, nie chciałem nawet słyszeć
o żadnych operacjach. Na szczęście
córka znalazła dla mnie w Internecie
kurację prof. Garrisona. Nie miałem
nic do stracenia, więc postanowiłem
spróbować. Była to najlepsza decyzja
w moim życiu. Ból minął już po kilku
dniach, a ostatnie badania wykazały,
że zmiany zwyrodnieniowe cofnęły się!
Janusz Z., 71 lat, Sucha Beskidzka

nej (kolagenu) nawet 4-krotnie, co
zwiększa siłę mięśni podporowych
i ścięgien nawet o 78%.

Odzyskaj dawną sprawność

Jeżeli chcesz znów swobodnie
wykonywać codzienne czynności,
jeździć na rowerze, czy chodzić
na długie spacery z rodziną bez
bólu i cierpienia – nie zwlekaj! Już
dziś dołącz do grona ponad 93 tys.
osób na całym świecie, którym kuracja prof. Garrisona pomogła odzyskać sprawność ruchową oraz
cofnąć zmiany zwyrodnieniowe.
Możesz znowu cieszyć się silnymi
stawami i życiem bez bólu, a to
wszystko dzięki nowej metodzie,
która szturmem podbija polski rynek. Nie znajdziesz jej w aptekach
- zadzwoń i zamów już teraz.

JEDYNA TAKA OKAZJA

Pierwszym 120 osobom, które zadzwonią do 8 sierpnia 2019 r.,
przysługuje gwarantowane 70% dofinansowanie producenta.
W promocyjnej cenie tylko za 317 97 zł (przesyłka GRATIS)!

( 81 300 38 29

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!
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Aktualności

informacje
Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla OSP, które pozwoli propagować zasady udzielania pierwszej pomocy i organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, związane są z
ochroną i prewencją przeciwpożarową

5 tysięcy złotych
dla każdej jednostki OSP

9 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o
ochronie przeciwpożarowej, który
pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć
Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 milionów złotych z budżetu państwa. Każda jednostka OSP
będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować
zasady udzielania pierwszej pomocy,
a także organizować przedsięwzięcia
oświatowo-kulturalne oraz służące

nięcie sprawności wykorzystywanej
w działaniach ratowniczych; organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
i umiejętności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej; upowszechnianie
i wspieranie form współdziałania
między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie
ochrony przeciwpożarowej; propagowanie zasad udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym w wyniku

Powiat Kępiński w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” pozyskał środki na realizację dwóch przedsięwzięć

Dofinansowanie z PFRON

W czwartek, 25 lipca br., na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – Marlena Maląg podpisała z przedstawicielami 19
powiatów z obszaru województwa
wielkopolskiego umowy na realizację „Programu wyrównywania różnic
między regionami”.

nowego pojazdu dostosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dwie umowy w imieniu Powiatu
Kępińskiego parafowali: starosta Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja
Śniegocka.
Jak podkreśliła M. Maląg, prezes
Zarządu PFRON: - Dzięki realizacji
programu skutecznie zmieniamy
krajobraz polskich miast i wsi, które

Umowy z Marleną Maląg, prezes Zarządu PFRON, podpisali:
starosta kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka

Jednostki OSP na sfinansowanie zadań będą mogły
otrzymać z budżetu państwa 82 miliony złotych

popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i
prewencją przeciwpożarową.
Ochotnicze Straże Pożarne od
wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych.
Jednak oprócz tego wykonują też
inne działania, które w wymiarze
publicznym pozostają związane z
szeroko pojętą ochroną i profilaktyką
społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność
OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in.
na rozszerzenie źródeł finansowania.
- Dziękuję, że mogłam pomóc i pracować nad tym projektem dla was,
druhowie. Każda jednostka OSP już
wkrótce będzie mogła złożyć prosty
wniosek i pozyskać środki finansowe na: organizowanie przedsięwzięć
służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwi-

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Wymienione zadania są wykonywane przez
Ochotnicze Straże Pożarne od wielu
lat, ale obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP. Teraz jednostki będą mogły pozyskiwać środki w naszych sołectwach na prostych
zasadach – jak Kobiety Gospodarne
i Wyjątkowe – podkreśliła europoseł
Andżelika Możdżanowska.
Wydatki na realizację nowych
zadań wpisanych do ustawy będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych
przez jednostki organizacyjne, w
szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.
W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych
zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 miliony złotych – każda jednostka po 5 tysięcy złotych.
Oprac. KR

20 narkotesterów trafiło do Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie

Starostwo sfinansowało narkotestery

Starosta kępiński przekazał
policjantom narkotestery
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Sprzęt
kosztował
1.650 złotych i został w
całości
sfinansowany
przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Narkotestery funkcjonariuszom przekazał
starosta Robert Kieruzal. Odebrali je: komendant powiatowy Policji w
Kępnie mł. insp. Robert
Ciesielski oraz zastępca komendanta podinsp.
Mirosław Wiśniewski.
Oprac. bem

Powiat Kępiński w ramach programu pozyskał środki na realizację
dwóch przedsięwzięć. Pierwsze z
nich obejmuje zakup i montaż windy
na potrzeby Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. W ramach drugiej
z zawartych umów Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem
uzyskał dofinansowanie do zakupu

stają się coraz bardziej dostępne dla
osób niepełnosprawnych.
W sumie w lipcowy czwartek
podpisane zostały porozumienia na
realizację 46 inicjatyw na łączną
kwotę blisko 3,8 mln zł. Wielkopolskie samorządy zakupią dzięki
nim 31 mikrobusów i jeden autobus.
– Pojazdy pozwolą na udział osób

niepełnosprawnych w zajęciach organizowanych przez lokalne szkoły,
środowiskowe domy samopomocy
czy warsztaty terapii zajęciowej –
tłumaczy M. Maląg.
„Program wyrównywania różnic
między regionami” ma zwiększać dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest szczególnie adresowany
do osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo. W tym
roku zrealizowanych zostanie w całej
Polsce 570 projektów na łączną kwotę
57 mln złotych.
Największym zainteresowaniem
w programie od lat cieszy się obszar
dotyczący transportu. W 2019 r. zakupionych zostanie w sumie 357 pojazdów: 302 mikrobusy i 55 autobusów.
Dwa pojazdy zostaną przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na poprawę warunków transportowych PFRON przeznaczy środki
w wysokości blisko 35 mln złotych.
Fundusze trafią także do 158
urzędów, szkół i środowiskowych domów samopomocy, które zniwelują
bariery dostępności dla osób niepełnosprawnych. 58 powiatów zrealizuje
inne zadania wspierające zawodową
rehabilitację osób niepełnoprawnych.
Zwiększy się też dostępność warsztatów terapii zajęciowej.
Na wrzesień zaplanowane jest
podpisanie umów z kolejnymi 9 wielkopolskimi samorządami.
Oprac. bem

Ponad 10 milionów złotych wsparcia z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostało skierowanych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Dodatkowe
pieniądze trafią do 105 gmin w Wielkopolsce

Kolejne miliony na budowę
dróg dojazdowych do pól

Po raz kolejny Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach
poprawy jakości i stanu gruntów
rolnych skierował dodatkowe środki
finansowe do lokalnych samorządów
na budowę, modernizację i naprawę
dróg dojazdowych do pól. - Rozbudowa oraz inwestycje w drogi są niezwykle ważne dla całej okolicy, do
której pomoc trafia. Podniesione zostaje bezpieczeństwo użytkowników,
a wielu mieszkańców i rolników
może bez trudu dotrzeć do oddalonych od głównych tras komunikacyjnych miejsc i pól, gdzie często deszczowa aura oraz nieustabilizowane
podłoże drogi utrudniały poruszanie
się – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.
Wsparcie finansowe wyznaczone na ten cel przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pochodzi
z programu ochrony, rekultywacji i
poprawy jakości gruntów rolnych,
którego jednym z zadań jest modernizacja dróg dojazdowych do pól. Stale
unowocześniające się gospodarstwa
oraz postęp techniczny, dokonujące
się w obszarach wiejskich, wyprze-
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dzają możliwości okolicznej infrastruktury. - Rolnicy, unowocześniając swoje gospodarstwa, korzystają z
coraz większego sprzętu, do którego
przemieszczania się wiele lokalnych
dróg oraz dojazdów do działek nie
jest przystosowanych. Stąd potrzeba
rozbudowy i adaptacji dróg do aktu-

wodnienie, a także budowie nowych
zjazdów do pól.
W bieżącym roku dotację na zrealizowanie zadania modernizacji dróg
dojazdowych do pól otrzymało 105
wielkopolskich gmin, które wnioskowało o taką pomoc. Łączną kwota pomocy na ten cel wynosi 10.248.000 zł,

Każda gmina, która wnioskowała o pomoc, otrzyma
wsparcie w wysokości 97.600 zł. Fot. www.echodnia.eu

alnych potrzeb rolników i mieszkańców – dodaje K. Grabowski.
Prowadzone w tym obszarze
inwestycje polegają najczęściej na
wyłożeniu asfaltu na istniejącej drodze, ustabilizowaniu utwardzonej
wcześniej nawierzchni przez jej od-

natomiast pojedyncza gmina otrzyma wsparcie w wysokości 97.600 zł.
Wśród samorządów, które otrzymają
dotację, znalazły się prawie wszystkie
gminy powiatu kępińskiego: Bralin,
Kępno, Łęka Opatowska, Perzów,
Rychtal i Trzcinica.
Oprac. KR

Reklama

ogłoszenia

Anomalie pogodowe a OZE
Fale upałów, susze i to w okresie wegetacyjnym roślin polowych, a z drugiej strony gwałtowne burze, ulewy czy nawet trąby powietrzne. Wszystkie te anomalie
pogodowe łączy jedno określenie – zjawiska ekstremalne związane ze zmianami
klimatu. Mamy kryzys klimatyczny i dalsze lekceważenie tej sytuacji zagraża całej
ludzkiej cywilizacji. A wszystkiemu są winne gazy cieplarniane, w tym dwutlenek
węgla, wraz ze wzrostem których rośnie również temperatura na Ziemi.
W październiku 2018 roku eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych tworzący Międzyrządowy
Panel ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) ogłosili raport na temat skutków wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi. Z dokumentu wynika przede wszystkim, że
zatrzymanie globalnego ocieplenia
na poziomie wzrostu o 1,5°C względem epoki przedprzemysłowej będzie
dużo mniej niekorzystne niż o 2°C,
zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody.
Ponadto, działania, które trzeba podjąć, by osiągnąć ten cel nie wykluczają
rozwoju stabilnej gospodarki i zmniejszania rozwarstwienia społecznego.
Jednym z kluczowych przesłań raportu jest ostrzeżenie, że już obecnie obserwujemy skutki ocieplenia klimatu o

wiatru zmniejszył się aż o 66%, a ze
słońca o 75%. W Unii Europejskiej
średni koszt energii wiatrowej wynosi dziś 55 euro/MWh, słonecznej 65
euro/MWh, a pozyskiwanej z węgla aż
72 euro/MWh.
W zeszłorocznym opracowaniu
Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA pt. „Global Energy
transformation: A roadmap to 2050”
założony dla Unii Europejskiej cel
udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii to 70% do roku
2050. Zaproponowano go w kontekście sprostania długookresowym zobowiązaniom dotyczącym dekarbonizacji regionu. W raporcie stwierdzono
również, że na przestrzeni 10 lat licząc
od roku 2005 udział energii odnawialnej w UE niemal podwoił się osiągając prawie 17%. Z kolei udział energii

Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

1°C. Stąd mamy więcej ekstremalnych
zjawisk pogodowych, rosnący poziom morza i zanikający lód morski w
Arktyce. Liczy się więc każdy ułamek
stopnia. Innym ważnym wnioskiem
raportu jest fakt, że ograniczenie
wzrostu ocieplenia do 1,5°C wymagać będzie „szybkiej i dalekosiężnej”
transformacji, obejmującej energetykę, poszczególne gałęzie przemysłu,
użytkowanie przestrzeni, transport i
aglomeracje. Jednym ze sposobów
ograniczania emisji CO2 jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych,
zwłaszcza tych bezemisyjnych, jak
fotowoltaika, kolektory słoneczne czy
energetyka wiatrowa. Wypadkowe
emisje dwutlenku węgla związane z
działalnością człowieka (tzw. „emisje
netto”) powinny do 2030 roku spaść
o 45% (względem wartości z roku
2010) a około roku 2050 – do zera.
Postęp technologiczny w zakresie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest duży, co powoduje zwiększenie wydajności i spadek kosztów
inwestycyjnych. Według danych fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju od
2009 roku do końca 2018 roku, koszt
urządzeń do wytwarzania energii z

odnawialnej w zainstalowanej mocy
w UE zakładany jest w roku 2050 na
poziomie 94% w zestawieniu z 29%
poziomem w roku 2015.
- Jak w tej sytuacji wyglądają cele
dla Polski na tle Unii Europejskiej?
- Przenosząc się na poziom krajowy mamy obecnie projekty dwóch
dokumentów: „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu
na lata 2021-2030”, przygotowanych
przez Ministerstwo Energii – zauważa Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Jednym z ośmiu proponowanych
kierunków rozwoju jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Zgodnie z nim Polska deklaruje osiągniecie
21% udziału OZE w finalnym zużyciu
energii w 2030 r. Dokument zakłada,
że aby wykorzystać potencjał OZE w
sposób bezpieczny dla systemu, powstawać będą klastry energii i spółdzielnie energetyczne, które powinny
zapewnić bilansowanie na poziomie
lokalnym (powiat lub 5 gmin), dzięki powiązaniu różnych technologii i
możliwości magazynowania energii.
Mechanizmy wsparcia OZE mają w

uprzywilejowanej pozycji stawiać rozwiązania zapewniające maksymalną
dyspozycyjność, z relatywnie najniższym kosztem wytworzenia energii
oraz zaspokajające lokalne potrzeby
energetyczne.
Zdaniem Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego poziom regionalny
ma tutaj również duże znaczenie. Tym
bardziej, że zalecenia Komisji Europejskiej, z dnia 18.06.2019 r. w sprawie
projektu zintegrowanego krajowego
planu w dziedzinie energii i klimatu
w Polsce obejmującego lata 2021–
2030, mówią o zwiększeniu poziomu
ambicji w perspektywie roku 2030
do co najmniej 25% udziału energii
ze źródeł odnawialnych jako wkładu
Polski w realizację unijnego celu na
2030 r. Każde działanie się więc liczy,
bo pomaga w ograniczeniu tempa globalnego ocieplenia, którego spowolnienie daje ludziom i ekosystemom
więcej czasu na adaptację i uniknięcie
zagrożeń.
Między innymi trzeba zwiększyć
liczbę instalacji odnawialnych źródeł
energii w Wielkopolsce, aby włączyć
się w globalną walkę na rzecz dekarbonizacji. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Krzysztof
Grabowski podkreśla, że zgodnie z
danymi Urzędu Regulacji Energetyki
na dzień 31 marca 2019 roku moc zainstalowana w Wielkopolsce wszystkich rodzajów instalacji OZE (czyli
wykorzystujących biogaz, biomasę,
energię promieniowania słonecznego, energię wiatru, hydroenergię, czy
technologię współspalania biomasy,
biogazu lub biopłynów z innymi paliwami) to blisko 892 MW. - „A może
być jeszcze więcej, tylko trzeba kreować pozytywne nastawienie społeczeństwa i przedsiębiorców do tego
typu inwestycji i przekonywać, że to
się opłaca. Dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego już od 2012
roku organizuje Wielkopolskie Dni
Energii w formie festynów rodzinnych.
Celem Wielkopolskich Dni Energii jest
między innymi propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii.
W tym roku odbędą się one w czterech
lokalizacjach: w Buku – towarzysząc
Dożynkom Powiatowo-Gminnym w
dniu 24.08.2019 r., w miejscowości
Siedlec – towarzysząc XXI Wojewódzko-Archidiecezjalnym Dożynkom
Wielkopolskim w dniu 25.08.2019 r.
oraz jednocześnie w Grabowie nad
Prosną – towarzysząc Dożynkom
Powiatowym i Dniom Grabowa nad
Prosną, a także w Białośliwiu – towarzysząc Gminnemu Świętu Plonów
w dniu 31.08.2019 r. Zapraszam najmłodszych Wielkopolan do edukacji
poprzez zabawę, a ich rodziców do
skorzystania z broszury przybliżającej
tematykę inwestowania w fotowoltaikę w gospodarstwie domowym i biogazownie w gospodarstwie rolnym”.

artykuł płatny
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Straż pożarna

policja
Pożar samochodu na Trakcie Napoleońskim w Baranowie

Płonął samochód dostawczy

W ostatnich dniach doszło do kilku pożarów traw, zbóż i ściernisk

Strażacy walczyli z pożarami

Wysokie temperatury i panująca
od dłuższego czasu susza w połączeniu z trwającymi żniwami bardzo
często są przyczyną pożarów zbóż i

zboża oraz ścierniska o powierzchni
40 arów. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów

W Opatowie zapaliła się przyczepa
przewożąca słomę. Fot. OSP Opatów

Strażacy podali jeden prąd piany w natarciu na pożar,
co doprowadziło do jego ugaszenia. Fot. KP PSP Kępno

W piątek, 26 lipca br., około godziny 14.33, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu dostawczego na Trakcie Napoleońskim w Baranowie. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Baranów i OSP Mroczeń. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożaro-

wej stwierdzono, że pożarem objęty
jest cały samochód dostawczy. Na
potrzeby działań zablokowano ruch
na ulicy w obu kierunkach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu jednego prądu piany w natarciu na pożar, co doprowadziło do
jego ugaszenia – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Kolizja drogowa na 106 kilometrze trasy S8 w kierunku
Warszawy

Samochód uderzył
w bariery energochłonne

W wyniku zdarzenia poszkodowana została
jedna osoba podróżująca pojazdem

19 lipca br., około godziny 10.36,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o kolizji drogowej na 106
kilometrze trasy S8 w kierunku Warszawy. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono,
że samochód osobowy uderzył w
bariery energochłonne. W wyniku

zdarzenia poszkodowana została
jedna osoba podróżująca pojazdem,
która znajdowała się już pod opieką
przybyłego na miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Jeden pas ruchu w kierunku Warszawy
zablokowano na potrzeby działań –
relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych – dodaje.
Oprac. KR

Obywatel Ukrainy, kierujący mitsubishi, w wydychanym
powietrzu miał prawie 2 promile alkoholu

ściernisk. Szybko zapalają się także
wyschnięte trawy. Z kilkoma pożarami w ostatnich dniach zmagali się
strażacy z powiatu kępińskiego. Na
szczęście w żadnym z nich nikt nie
odniósł poważnych obrażeń, a straty
w większości przypadków nie były
duże. Poniżej opisujemy kilka większych zdarzeń.
18 lipca br., około godziny 13.26,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze zboża w miejscowości Szklarka Mielęcka. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Kępno, OSP Baranów,
OSP Bralin, OSP Mikorzyn, OSP Olszowa, OSP Chojęcin i OSP Szklarka
Mielęcka. - Spaleniu uległo około
4,5 ha zboża i słomy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz podaniu sześciu prądów wody w natarciu na pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia – relacjonuje oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. W
tym samym dniu odnotowano również pożar w Mikorzynie, gdzie spłonęły około 4 ary ścierniska, a także
w gminach sąsiadujących z powiatem
kępińskim: w Kostowie (gmina Byczyna) około godziny 12.46 i w Tokarzewie (gmina Doruchów) około
godziny 12.16.
20 lipca br., około godziny 15.14,
dyżurny SKKP PSP w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze zboża w
Krzyżownikach. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno,
OSP Rychtal, OSP Proszów i OSP
Krzyżowniki. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono pożar

Kierował na „podwójnym gazie”

20 lipca br., po godzinie 22.00,
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie otrzymali informację od
mieszkanki województwa opolskiego
o nietrzeźwym kierującym. Kobieta
oświadczyła, że od Trzcinicy do Kępna jechała za pojazdem marki Mitsubishi, a jego kierowca poruszał się
niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stwarzał realne zagrożenie
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bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Pojazd zatrzymano w okolicy dworca
PKP w Kępnie. Jak się okazało, kobieta miała rację – kierujący, 50-letni
obywatel Ukrainy, w wydychanym
powietrzu miał prawie 2 promile
alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i po wytrzeźwieniu odpowie
za kierowanie pojazdem na „podwójnym gazie”.
Oprac. KR

W Szklarce Mielęckiej spaleniu uległo około
4,5 ha zboża i słomy. Fot. OSP Kępno
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wody w natarciu na pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia. Teren
objęty pożarem dokładnie przelano
wodą – mówi strażak.
Do kolejnego pożaru zboża doszło 22 lipca br. w Trzebieniu. Do

formuje kpt. P. Michalski. W walce z
żywiołem pomagali też rolnicy, którzy ciągnikami zaorali teren wokół
ścierniska, uniemożliwiając rozprzestrzenienie się ognia.
Również poniedziałek, 29 lipca
br., był wymagający dla strażaków z
powiatu kępińskiego. Około godziny
11.27 wpłynęło zgłoszenie o pożarze
trawy przy torach kolejowych w Rakowie. Ze względu na nieprecyzyjne
zgłoszenie, do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno i JRG
Kluczbork oraz OSP Łęka Opatowska, OSP Opatów, OSP Roszkowice
i OSP Byczyna. - Po przybyciu na
miejsce zdarzenia stwierdzono pożar suchej trawy oraz ścierniska
o powierzchni około 1 ha. Działania strażaków polegały na podaniu
dwóch prądów wody w natarciu –
mówi oficer prasowy. Przyczyną pożaru była najprawdopodobniej iskra z
sieci trakcyjnej.
Następnie około godziny 12.00
wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu
w miejscowości Kliny. Do zdarzenia

Przyczyną pożaru w Rakowie była na najprawdopodobniej
iskra z sieci trakcyjnej. Fot. OSP Opatów

zdarzenia zadysponowano zastępy
z JRG Kępno, OSP Opatów i OSP
Łęka Opatowska. - Stwierdzono pożar ścierniska o powierzchni oko-

Strażacy gasili pożar suchej trawy oraz
ścierniska w Rakowie. Fot. OSP Opatów

ło 3 arów. Strażacy zabezpieczyli
miejsce zdarzenia oraz podali jeden
prąd wody w natarciu na pożar – in-

udały się zastępy z JRG Kępno. Po
przybyciu na miejsce stwierdzono
pożar ściółki o powierzchni około 20
m2. Niecałą godzinę później, o 12.58,
wpłynęło zgłoszenie o
pożarze trawy przy torach, niedaleko wcześniejszego zdarzenia – w
Hanulinie. Do tej akcji
również zadysponowano
zastępy z JRG Kępno.
Pożar trawy objął powierzchnię o wielkości
około 500 m2. - W celu
ugaszenia pożaru podano dwa prądy wody w
natarciu – dodaje kpt. P.
Michalski.
Około godziny po powrocie do
jednostki strażacy zostali zadysponowani do pożaru przyczepy na
drodze pomiędzy Opatowem i Łęką
Opatowską. Po przybyciu na miejsce
stwierdzono pożar przyczepy ze słomą, pobliskiego ścierniska i pobocza
drogi. Strażacy, po zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, podali dwa prądy
wody w natarciu. - Pożar szybko się
rozprzestrzeniał i realnie zagrażał
sąsiadującym domom. Działania
w pierwszej kolejności polegały na
obronie przyległych budynków oraz
zapobiegnięciu dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Po opanowaniu sytuacji teren dokładnie przelano wodą – relacjonują strażacy z OSP
Opatów. 			
KR
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Zakończył się drugi turnus „Zielonych wakacji z profilaktyką”

Dzieci korzystały m.in.
z basenu zewnętrznego

Odpoczynek i zabawa z nauką

Dla dzieci zorganizowano wycieczkę
do gospodarstwa agroturystycznego

26 lipca br. zakończył się drugi
turnus „Zielonych wakacji z profilaktyką”. Koloniści odebrali dyplomy i
wyprawki szkolne. W podziękowaniu za dobry wypoczynek koloniści
zaśpiewali piosenkę dla burmistrza
Piotra Psikusa. W drugim turnusie
uczestniczyły dzieci z Krążkowych,
Hanulina, Osin, Szklarki Mielęckiej,
Borku Mielęckiego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie.
Choć wypoczynek zorganizowany przez Gminę Kępno dobiegł
końca, dzieci nie straciły dobrego hu-

Zakończyły się „Półkolonie sportowe z tenisem” zorganizowane przez Kępiński Klub
Tenisowy

Półkolonie na sportowo
13 lipca br. zakończyły się „Półkolonie sportowe z tenisem” zorganizowane przez Kępiński Klub Tenisowy. Dzięki finansowemu wsparciu ze
strony Gminy Kępno z 6-dniowego
wypoczynku na terenie Kępna skorzystało 40 dzieci w wieku 7-12 lat.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie z kępińskimi policjantami

Organizatorzy zapewnili bardzo
bogatą ofertę wypoczynku. Jak co
roku w programie półkolonii była
nauka tenisa ziemnego, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rytmiczno-taneczne
i plastyczne oraz warsztaty dotyczące

profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyły w wycieczce na krytą pływalnię „Qarium”
w Kępnie i zwiedziły Muzeum Ziemi
Kępińskiej. Dodatkowo, już po raz
czwarty, uczestniczyły w zajęciach z
gier planszowych, które prowadziła
Ewa Szalek wraz z wolontariuszami
z „Planszostrady” działającej przy
Kępińskim Ośrodku Kultury. Bardzo
dużym zainteresowaniem cieszyło
się spotkanie z funkcjonariuszami
Komedy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy w bardzo ciekawy sposób
przedstawili zasady bezpiecznego
wypoczynku w czasie wakacji i zapoznali dzieci z akcesoriami używanymi przez policję.
Nad bezpieczeństwem uczestników półkolonii w trakcie wypoczynku czuwała kadra pedagogiczna w
składzie: Dariusz Lemanik, Edyta
Rybczyńska, Józef Lemanik oraz
Justyna Morek.
Oprac. KR

moru. Wakacje przecież nadal trwają,
a te spędzone na półkoloniach były
bardzo udane. Pozostają miłe wspomnienia, zdjęcia, nowi koledzy i koleżanki oraz siły na długi czas.
W dwóch turnusach uczestniczyło aż 120 dzieci z klas I-IV szkół
podstawowych z terenu gminy Kępno. Koloniści brali udział m.in. w
zajęciach oraz grach i zabawach na
świeżym powietrzu, spotkaniach z
ciekawymi ludźmi, wycieczkach do
gospodarstwa agroturystycznego i
Muzeum Ziemi Kępińskiej, wizytach w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kęp-

nie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie. Program „Zielonych
wakacji z profilaktyką” obejmował
również korzystanie z obiektów
Spółki „Projekt Kępno”: zewnętrznego basenu oraz krytej pływalni
„Qarium”. W ramach półkolonii realizowany był program profilaktyczny, a zajęcia i spotkania miały na celu
m.in. zwrócenie uwagi najmłodszych
na bezpieczeństwo podczas wakacji.
Gmina Kępno zapewniła dla uczestników obu turnusów atrakcje oraz
bezpieczny dowóz, opiekę, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników i wyprawkę szkolną.
Oprac. KR

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie zorganizował dwa kolonijne turnusy dla dzieci z gminy Kępno

Letni wypoczynek
podopiecznych ośrodka

Z myślą o dzieciach z gminy
Kępno dwa kolonijne turnusy zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kępnie. Dzieci
w lipcu wypoczywały nad morzem w
Dąbkach. Kolejna grupa w sierpniu
odwiedzi Zakopane. W sumie z letniego wypoczynku skorzysta 50-osobowa grupa podopiecznych ośrodka.
Uczestnicy kolonii w Dąbkach
spędzali czas na plażowaniu i kąpielach morskich. Doskonale bawili się

podczas wieczorów filmowych i na
dyskotekach.
Letni wypoczynek był okazją,
aby poznać Ustkę, a także Poznań
i Gołuchów.
Druga grupa 17 sierpnia br. wyjedzie do Murzasichle pod Zakopanem.
Na uczestników czeka szereg atrakcji,
m.in. wyprawy na górskie szlaki, wyjazd do Term Chochołowskich oraz
zwiedzanie Krakowa i Wadowic.
Oprac. KR

Uczestnicy kolonii w Dąbkach nie tylko odpoczywali,
ale też zwiedzili wiele ciekawych miejsc
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Informacje

aktualności
Jest kolejny piątek upalnego lata 2019 roku. Na kępińskim Rynku rozpoczyna się magiczny wieczór w ramach „Muzycznego lata”, organizowany przez Kępiński Ośrodek Kultury.
Na deskach estrady wystąpili tym razem artyści chóru „Jutrzenka”

Pszczoły to zdecydowanie sprzymierzeńcy naszej cywilizacji. Ich ciężka praca pozwala naszemu środowisku oraz
gospodarce rozwijać się i osiągać przychody, dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego postanowił kolejny
raz wesprzeć wielkopolskich pszczelarzy

Samorządowy raj dla pszczół

Muzyczny piątek z chórem „Jutrzenka”
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzie mają.
Źli ludzie – wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają…” - Johann Wolfgang von Goethe
Chórzyści już od 30 lat dostarczają ludziom niezapomnianych wrażeń
muzycznych, ich śpiew jest dla wielu formą terapii i rehabilitacji. Na
licznych koncertach nie brakuje na
widowni wzruszeń i łez. Słuchacze
są zauroczeni śpiewem „Jutrzenki”,
dla melomanów to prawdziwa uczta
duchowa, a dla chórzystów radość i
satysfakcja.

Na piątkowy występ złożyło się
12 utworów, w których wyśpiewano
miłość do naszego miasta Kępna.
Ukazano piękno ojczystej ziemi,
pokazano, jak trzeba kochać i cenić życie, by z każdym dniem było
wspanialsze.
Powoli zapadał zmrok, a chór
zaśpiewał znany utwór „Bella, bella
donna” opowiadający o miłości, ma-

Na piątkowy występ złożyło się 12 utworów, w których wyśpiewano
miłość do Kępna i ojczystej ziemi, pokazując, jak należy kochać życie

rzeniach i tęsknotach. Koncert chóru
dobiegał końca, dyrygentka Cecylia
Płaza podziękowała licznej publiczności za wspólnie spędzony wieczór,
życzyła wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń oraz wielu powodów do
radości i uśmiechu.
Żegnając się z melomanami i
sympatykami, chórzyści zaśpiewali
„Już późno, a nam się wcale nie chce
spać”. Magiczna siła piosenki sprawiła, że wszyscy zebrani włączyli się
do wspólnego śpiewania. Gromkim
oklaskom nie było końca. Na scenie
pojawił się ogromny kosz kwiatów,
a dyrektor Kępińskiego Ośrodka
Kultury Izabela Sufleta odczytała
list gratulacyjny, w którym złożyła
podziękowania chórzystom za wieloletnią działalność oraz zasługi w
popularyzowaniu i upowszechnianiu
kultury muzycznej w Kępnie. Życzyła także, by pasja śpiewaczej rodziny
nigdy nie wygasła, by wspólne śpiewanie i występy dawały chórzystom
wiele radości i satysfakcji.
Beata Michalczyk

W akcję zazieleniania miast włączyła się Szkoła Podstawowa im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Zielony Rekord Polski 2019
oficjalnie pobity
Po raz trzeci został pobity rekord
w zazielenianiu miast. Dotlenieni.org
– organizator akcji – razem z mieszkańcami 191 miast, pracownikami
firm i instytucji posadził 13.396
roślin, ustanawiając nowy Zielony
Rekord Polski. To aż 2.575 roślin
więcej niż w ubiegłym roku. Każde
nasadzenie drzew i krzewów było
skrupulatnie weryfikowane i liczone
przez Biuro Rekordów, jedyną firmę
w Polsce zajmującą się certyfikowaniem rekordów Polski i pomocą w
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ustanawianiu rekordów Guinnessa.
- Liczenie zgłoszeń, nad którym pieczę trzymało Biuro Rekordów, zajęło
dwa miesiące. Do naszej akcji włączyło się wielu mieszkańców, miast,
firm, partnerów i instytucji, przez co
cała akcja miała zasięg ogólnopolski. We Wrocławiu, który był liderem
nasadzeń, zazielenialiśmy między
innymi okolice ZOO, Uniwersytetu
Wrocławskiego czy Szpitala Wojewódzkiego – mówi założyciel Dotlenieni.org, Marek Kołkowski.

Podczas pierwszej edycji w 2017 r.
udało się zasadzić 3.295 roślin. Akcja
obejmowała wówczas jedynie Wrocław.
Rok później w bicie rekordu włączyły
się inne miasta, ustanawiając nowy
wynik – 10.921 drzew i krzewów. Tegoroczna edycja może poszczycić się
prawie 14 tysiącami nowych roślin.
Organizatorzy nie spoczywają na
laurach, ale szykują się już do kolejnego bicia rekordu, który będzie miał
miejsce 30 kwietnia 2020 r. - Ogromnie cieszy nas fakt, że z roku na rok
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W bieżącym roku ponownie zostały uruchomione programy pn.
„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu
węzy pszczelej” oraz „Dofinansowania zakupu miododajnych sadzonek
drzew”. - Sukces pierwszych edycji
programów poprawy warunków fitosanitarnych oraz nasadzeń drzew
miododajnych, a zwłaszcza pozytywny odzew beneficjentów programu,
dał wyraźny sygnał do kontynuowania pracy nad poprawą stanu
wielkopolskich pasiek – powiedział
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził do realizacji
uchwałę, w której zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości

złotych. Pozwoliła ona na zasadzenie
kilkunastu tysięcy nowych drzew.
- W ubiegłej edycji programu, w
2018 r., z dofinansowania zakupu
sadzonek drzew miododajnych skorzystały gminy: Bralin (8,9 tysięcy
złotych), Kępno (20 tysięcy złotych),
Łęka Opatowska (17,5 tysięcy złotych), Perzów (5,8 tysięcy złotych),
Rychtal (15,3 tysięcy złotych) i Trzcinica (8,2 tysięcy złotych) – poinformował podinspektor w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bartosz
Zalas.
18 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się
uroczyste podpisanie umowy w ramach II edycji programu „Program
poprawy warunków fitosanitarnych
rodzin pszczelich poprzez wsparcie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy
dotacje na zakup węzy pszczelej. Fot. www.agrofakt.pl

2 milionów złotych na zakup węzy
pszczelej, czyli szablonów plastra
pszczelego, które umieszczane są
w ulach. W ubiegłorocznej edycji
programu dotacja, która również
wyniosła 2 miliony złotych, trafiła bezpośrednio do ponad 4 tysięcy
wielkopolskich pszczelarzy. Dzięki
temu udało się wymienić węzę w ponad 111 tysiącach uli na terenie województwa.
Kolejną zrealizowaną w tym roku
formą wsparcia skierowaną do rodzin
pszczelich było dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych.
Podczas tegorocznej edycji programu
umowy na dofinansowanie zostały
podpisane ze wszystkimi 64 gminami, które ubiegały się o wsparcie
finansowe. Łączna kwota dotacji na
ten cel wyniosła ponad 900 tysięcy

finansowe zakupu węzy pszczelej”.
Wicemarszałek K. Grabowski podpisał umowy z Zarządem Regionalnego
Związku Pszczelarzy Wielkopolski
Północnej w Chodzieży w obecności pozostałych przedstawicieli regionalnych związków pszczelarzy
(Leszno, Kalisz, Konin, Poznań) z
terenu województwa wielkopolskiego podejmujących się razem realizacji programu. Wsparcie przeznaczone
jest dla wszystkich pszczelarzy prowadzących swoje pasieki na terenie
województwa wielkopolskiego.
Programy wsparcia pszczelarstwa realizowane przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego znajdują coraz większe zainteresowanie,
przyczyniając się do poprawy stanu
wielkopolskiego pszczelarstwa.
Oprac. KR

przybywa osób chętnych poprzeć
naszą inicjatywę. Są to nie tylko
miasta, firmy czy instytucje, ale też
zwykli obywatele, którym po prostu
się chce. Do Zielonego Rekordu
zliczane są bowiem nie deklaracje
udziału w social mediach, ale udokumentowane na zdjęciach nasadzenia. Wymaga to realnego działania,
najczęściej zakupu także własnej sadzonki – dodaje M. Kołkowski.
Wydarzenie nie udałoby się bez
wsparcia ambasadorów – Varius
Manx & Kasia Stankiewicz, Patrick
the Pan, Włodzimierz PAPRODZIAD Dembowski, Dandycore,
Robert Cichy, Polish Jungle i Wik-

tor Mrozik – a także patronatu honorowego, który objęli: Ministerstwo
Energii, Ministerstwo Środowiska,
prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
oraz marszałkowie województw:
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego. Jednym
z kilkunastu miast, które udzieliły
wsparcia, było Kępno – w Szkole Podstawowej im. Ks. Zdzisława
Peszkowskiego w Krążkowach posadzono 20 drzew.
Oprac. KR

Region

gmina
Urząd Gminy Trzcinica będzie udzielał wsparcia mieszkańcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz
płatność w ramach programu „Czyste powietrze”

G£OS TRZCINICY
sierpień 2019, nr 31 (1097)

Porozumienie w sprawie
105. urodziny pani Zofii „Czystego powietrza”

Najstarsza mieszkanka powiatu kępińskiego świętowała 105. urodziny

Przedstawiciele samorządu gminy Trzcinica udali się do
szacownej jubilatki z życzeniami, upominkami i kwiatami

Zofia Ciupińska urodziła się 23 lipca 1914 r. w
Trzcinicy jako drugie dziecko Franciszki i Wojciecha.
Dzieciństwo spędziła w Trzcinicy, gdzie uczęszczała
do sześcioklasowej szkoły powszechnej. Jej młodość
przypadła na lata międzywojenne. W latach trzydziestych była aktywną chórzystką chóru „Lutnia”, który
działał przy kościele parafialnym w Trzcinicy.
Szacowna jubilatka ma dwoje dzieci, troje wnuków, czworo prawnuków, jednego praprawnuka.
Jest osobą pogodną, serdeczną, ciepłą. Interesuje
się zdrowiem swojej rodziny, jak i życiem lokalnej
małej ojczyzny.
Z życzeniami, kwiatami i upominkami do jubilatki udali się: wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Gatner
i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Parzonka.
- Pani Zofii składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, życzliwości oraz Opieki Bożej na kolejne lata. Sędziwy wiek jest naszym
wspólnym, drogocennym dziedzictwem – podkreślają samorządowcy.
Do życzeń dołącza się cała redakcja „Tygodnika
Kępińskiego”.
Oprac. bem

Czerwiec i lipiec w gminie Trzcinica stoją pod znakiem różnorodnych rozgrywek i zawodów sportowych

12 lipca 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zostało zawarte porozumienie pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu a Gminą Trzcinica. Podpisanie porozumienia odbyło się w
obecności wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Porozumienie pomiędzy Gminą Trzcinica a WFOŚiGW
podpisane zostało w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

W ramach zawartego w Poznaniu
porozumienia Urząd Gminy Trzcinica będzie udzielał wsparcia mieszkańcom w przygotowaniu wniosków
o dofinansowanie oraz wniosków o
płatność w ramach programu „Czyste
powietrze”. Wsparcie będzie udzielane przy rejestracji na portalu beneficjenta, wypełnianiu i wysyłaniu
wniosku w formie elektronicznej, za-

Wakacje na sportowo
Cykl imprez sportowych przygotowanych przez animatora sportu
Przemysława Fuczyło rozpoczął
turniej piłki nożnej w grupie wiekowej żaków i orlików, zorganizowany
z okazji Dnia Dziecka w Trzcinicy.
Następnie w ramach obchodów Dni

Gminy Trzcinica odbyły się rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach.
Już kilka dni po tym wydarzeniu
na „Orliku” rozegrano kolejny turniej
piłki nożnej. 19 czerwca zagrały drużyny oldboyów. Do zawodów przystąpiło 6 drużyn z: Baranowa, Kęp-

Dziewczęta rywalizują w różnorodnych konkurencjach, w których
wykazują się celnością, zwinnością, koordynacją i szybkością

na, Komorzna, Trzcinicy, Słupi pod
Kępnem i Wołczyna.
Jak podkreśla P. Fuczyło: - Rozgrywki stały na bardzo wysokim poziomie piłkarskim. Wszystkie drużyny pokazały ducha walki i charakter,
a jednocześnie wysoką kulturę sportową. Zwyciężyła drużyna z Kępna,
a na kolejnych miejscach uplasowali
się kolejno piłkarze ze Słupi pod Kępnem, Wołczyna, Baranowa, Komorzna i Trzcinicy.
Oprócz gier drużynowych od
czerwca prowadzone są cykliczne
gry i zabawy dla dziewcząt. Uczestniczki tych spotkań sportowych rywalizują w różnych konkurencjach
sprawdzających takie umiejętności,
jak: celność, zwinność, koordynacja
i szybkość.
Na lipiec zaplanowano turniej
gier planszowych oraz organizowany
tradycyjnie w Kuźnicy Trzcińskiej
plażowy turniej piłki siatkowej drużyn dwuosobowych.
Oprac. bem

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

poznawaniu się z zasadami programu
i dokumentami z nimi związanymi
oraz przy kompletowaniu wniosku o
dofinansowanie.
WFOŚiGW w Poznaniu będzie
dokonywał pełnej oceny wniosku
zgodnie z kryteriami programu i na
podstawie tej oceny kwalifikował do
przyznania pomocy.

Program „Czyste powietrze”
ruszył we wrześniu 2018 roku i
potrwa do 2029 roku. Oferuje zarówno dofinansowanie wymiany
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła, jak
również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych
budynku.
Oprac. bem

Na terenie gminy Trzcinica kontynuowana jest inwestycja
internetu szerokopasmowego

Szerokopasmowy
internet w gminie

Prace obejmujące miejscowości Wodziczna, Pomiany i Kuźnica
Trzcińska realizuje firma „Inea”.
Stanowią one konsekwencję ubiegłorocznych ustaleń pomiędzy „Ineą”
a Gminą Trzcinica, które dotyczyły

realizacji inwestycji internetu szerokopasmowego. Wówczas zaplanowano sukcesywne objęcie tym rodzajem
infrastruktury wszystkich miejscowości gminy.
Oprac. bem

Zapraszamy na

PIELGRZYMKĘ SAMOLOTOWĄ

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

w dniach 13-19.09. br. z parafii Trzcinica
(wylot z Wrocławia).

Bliższe informacje u ks. prob. W. Cieplika,
nr tel. 62 / 78 151 06.
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kurier baranowa
sierpień 2019, nr 31 (1126)

Końcówka lipca nieodłącznie kojarzy się w Baranowie ze świętem miłośników hippiki. Od lat na baranowskim Muratorze odbywa się „Baranowskie lato w siodle”. Organizatorzy – Urząd Gminy w Baranowie oraz sportowa stajnia „Respekt” z Łęki Mroczeńskiej – postarali się, by w tę upalną niedzielę liczna
publiczność nie miała powodów do nudy. Pierwszą część imprezy wypełniły konkursy w skokach
przez przeszkody, natomiast druga należała do kaskaderskiej grupy „Blizzard”

Rodzynek, amazonki i pancerni
Emocje nie tylko sportowe
Przez niemal trzy godziny oklaskiwaliśmy jeźdźców (w zasadzie jeźdźca, gdyż był tylko jeden taki rodzynek) i amazonki rywalizujących w czterech konkurencjach o nagrody ufundowane przez
wójt gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską-Siwek i przewodniczącego Rady Gminy Mariana Kremera. Zawody w skokach
przez przeszkody pokazały, jak utalentowaną mamy młodzież w
tej dziedzinie. A królowały dziewczęta! Baranowskie spotkanie
hippiczne nie skupia się tylko i wyłącznie na zaciętej rywalizacji
i emocjach czysto sportowych. Każda edycja imprezy ma jakiś
znak szczególny. Tym razem zaproszono grupę kaskaderską „Blizzard” Bartosza Gadziomskiego. To była niezwykła lekcja historii.
Dumni z siebie mogą być ci, którzy przetrwali obezwładniający
skwar. Ich nagrodą był fascynujący, 30-minutowy pokaz siły, odwagi i precyzji. Wśród widzów znaleźli się nawet tacy śmiałkowie,
którzy na własnej skórze sprawdzili, co to ciężkie uzbrojenie towarzyszy pancernych, znane jedynie z filmowych obrazków – ekranizacji „Potopu” czy „Ogniem i mieczem”. To wszystko, a więc
emocjonujące konkursy hippiczne oraz barwna lekcja historii, nie
byłyby możliwe bez wsparcia sponsorów, którym organizatorzy
„Baranowskiego lata w siodle” serdecznie dziękują: Mirjan24,
Stolar, Przew-Pol, Kowbud, Awers, Artdiame.
Czeremisi z Muratora
Gdy współczesny Polak słyszy frazę „towarzysz pancerny”,
natychmiast myśli o deszczach niespokojnych, które potargały sad,
Janku Kosie i pozostałych członkach załogi czołgu „Rudy 102”.
To pokłosie zamętu, jakiego w naszej świadomości dokonała propaganda czasów „słusznie minionych”. Tymczasem pancerni to
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główna siła polskiej jazdy już od czasów Mieszka I. W Koronie
formację tę zwano potocznie Czeremisami. Pancerni używani byli
w bitwach do wspierania uderzeń husarii, oskrzydlania, rozbicia
lub ostatecznego zniszczenia przełamanego przez husarię frontu
przeciwnika. Wykorzystywani byli głównie na kresach, w walce z
Tatarami i Kozakami, a podczas potopu szwedzkiego – także przeciwko regularnym oddziałom jazdy i piechoty szwedzkiej. Żołnierze ci chronili się za pomocą kolczug, bechter oraz kapturów
kolczych i misiurek, a czasem szyszaków. Używali lekkich, okrągłych tarcz kałkanów (pochodzenia mongolsko-tatarskieWYNIKI RYWALIZACJI
go). Uzbrojeni byli w szable,
Mini LL 50 cm:
łuki refleksyjne, broń palną
1. Aleksandra Duszyńska (Lordina)
(pistolety, bandolety, ruszni2. Julia Dzwończak (Teneryfa)
ce), a niekiedy czekany oraz
3. Jolanta Napierała (Pola)
broń drzewcową. I to właśnie
Konkurs LL 80 cm:
zaprezentowała grupa „Bliz1. Julia Wylęga (Brutus)
zard”. A co bardziej odważni
2. Aleksandra Duszyńska (Irys)
widzowie („zapraszamy naj3. Aleksandra Duszyńska (Lordina)
lepiej wąsatych i opitych”)
Konkurs dwufazowy L 90 cm:
mogli się sami przekonać,
1. Weronika Staszak (Pallada)
jak ciężkie życie mieli to2. Julia Wylęga (Brutus)
warzysze pancerni. Tam3. Anita Jangas (Koliber)
tym czasom nie dorównuje z
Konkurs L1 95 cm:
pewnością nawet ciężka ręka
1. Joanna Hazubska (Rewia)
teściowej czy przeszywające
2. Anita Jangas (Koliber)
jak rohatyna spojrzenie ży3. Maja Kaźmierczak (Cadence)
ciowej partnerki.
ems

cd. KURIERA BARANOWA na str. 13

Region

gmina

cd. KURIERA BARANOWA ze str. 12
Grupa młodzieży z OSP Baranów brała udział w obozie
strażackim zorganizowanym przez straż pożarną z Weene
w Niemczech

Młodzi poznawali podstawowe
zasady ochrony przeciwpożarowej
Od 21 do 26 lipca br. grupa młodzieży z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Baranowie brała udział w obozie
strażackim zorganizowanym przez
zaprzyjaźnioną jednostkę straży pożarnej z Weene w Niemczech.
Jedenaścioro uczestników w wieku 12-17 lat poznawało podstawowe
zasady ochrony przeciwpożarowej

oraz ćwiczyło ze sprzętem pożarniczym. Wyjazd miał na celu międzynarodową integrację braci strażackiej
oraz wymianę doświadczeń, więc
nauka połączona była z aktywnym
wypoczynkiem. Wszystko było możliwe dzięki dofinansowaniu z Urzędu
Gminy Baranów.
Sylwia Szmaja

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2019, nr 31 (1207)
Przedstawiciele Gminy Bralin odwiedzili panią Urszulę Łagosz z okazji jej urodzin

90. urodziny pani Urszuli
25 lipca br. Urszula Łagosz,
mieszkanka Bralina, obchodziła
swoje 90. urodziny. Z tej okazji wójt
Piotr Hołoś, w obecności kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeny
Urbańskiej, wręczył pani Urszuli
kosz upominkowy wypełniony słodkościami, składając w imieniu swoim
oraz władz samorządowych Gminy
Bralin najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu,
miłości oraz wszelkiej pomyślności.
Spotkanie przebiegło w pełnej
serdeczności atmosferze. Uroczystość wraz z jubilatką obchodzili jej
najbliżsi przyjaciele. Życzymy pani
Urszuli zdrowia oraz jeszcze wielu lat
w tak dobrej kondycji fizycznej. KW

Uroczystość wraz z panią Urszulą (pośrodku) obchodzili jej
przyjaciele oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Bralin

Wójt gminy Bralin z wizytą w partnerskiej gminie Svinica na Słowacji

Z partnerską wizytą na Słowacji

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
obozu strażackiego

W słowackiej Svinicy doszło do spotkania starosty
Ľubomíra Šimko z wójtem gminy Bralin Piotrem Hołosiem

Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś
przebywał w słowackiej Svinicy od
5 do 7 lipca br. Spotkał się tam ze starostą Ľubomírem Šimko, z którym
omówił dalszą współpracę pomiędzy
zaprzyjaźnionymi gminami.
Starosta svinicki potwierdził też
przyjazd delegacji słowackiej na tegoroczne dożynki gminno-parafialne, które odbędą się w Nowej Wsi
Książęcej 31 sierpnia br. Wówczas też
reprezentanci partnerskich samorządów ustalić mają ramy współpracy na
kolejne lata.
Przypomnijmy, iż umowę o partnerstwie pomiędzy gminami zawarto
19 maja 2006 roku.
Oprac. bem

W gminie Bralin trwają prace remontowe, gospodarcze i inwestorskie

Pracowite lato w gminie Bralin

Młodzież bawiła
się znakomicie

Za nami już prawie połowa wakacji, a w różnych miejscach gminy
Bralin trwają prace remontowe, gospodarcze i inwestorskie: budowana
jest sieć kanalizacyjna w Mnichowicach, droga do zakładu przemysło-

wego w Nowej Wsi Książęcej jest
utwardzana, w tej samej miejscowości trwa też odnawianie elewacji budynku Domu Ludowego, a w Nowej
Wsi Książęcej-Parcelach powstaje
wiata przystankowa z utwardzeniem

Budowa sieci kanalizacyjnej w Mnichowicach

Wyjazd miał na celu międzynarodową integrację
braci strażackiej oraz wymianę doświadczeń

z kostki brukowej. Remontowana jest
również pastorówka.
O dalszych planach inwestycyjnych i kolejnych miejscach robót będziemy informować.
Oprac. KR

Odnowienie elewacji budynku Domu Ludowego
w Nowej Wsi Książęcej

Wiata przystankowa z utwardzeniem
z kostki brukowej w Nowej Wsi Książęcej-Parcelach

Tygodnik Kępiński 1 sierpnia 2019
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wieści znad pomianki
sierpień 2019, nr 31 (933)

Dni Gminy Łęka Opatowska - Siemianice 2019

Tłumy bawiły się
na Dniach Gminy

Tegoroczne święto gminy rozpoczęło się w sobotę, 20 lipca, III Biegiem
Ulicznym o Puchar Wójta Gminy. Tego dnia organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje, m.in. zawody dla dzieci, konkurencje rodzinne, pokaz
zumby, fotobudkę oraz animacje.
Drugiego dnia obchodów Dni Gminy – w niedzielę, 21 lipca - jako pierwsi
wystąpili z programem artystycznym uczniowie Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały również
dzieci z terenu gminy Łęka Opatowska. W trakcie niedzielnej imprezy odbyły
się pokazy: Ju–Jitsu klubu „Mohikan” z Kępna, tańca klubu „Bolero” oraz
baniek mydlanych i iluzji. Wystąpił także zespół „Dźwięki nadziei” i kabaret
„No rusz się”.
Wieczorem na tłumy mieszkańców czekała prawdziwa uczta muzyczna.
Do zabawy porwał wszystkich zespół „Dejw”, następnie ze swoimi przebojami wystąpiły „Łobuzy”. Największą gwiazdą tegorocznych Dni Gminy był
C-Bool - didżej, którego miksy robią furorę na antenach radiowych i w klubach
w całej Polsce i zagranicą. Zebrana publiczność miała okazję uczestniczyć w
niezwykłym widowisku, pełnym doskonałej muzyki i efektów specjalnych.
Na licznie zgromadzonych gości czekały bogato zaopatrzone bufety
przygotowane przez organizacje z sołectwa Siemianice. Nie zabrakło także
atrakcji dla dzieci, takich jak dmuchane zamki, trampoliny oraz fotobudka.
Najmłodsi mogli również skorzystać z zabaw z animatorami.
Doskonała pogoda, liczne atrakcje, bogaty program artystyczny, a także obecność zaproszonych gwiazd sprawiły, że tegoroczne Dni Gminy Łęka
Opatowska przyciągnęły tłumy gości, którzy bawili się znakomicie.
Oprac. bem
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cd. wieści znad pomianki ze str. 14
III Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska rozpoczął obchody Dni Gminy, które w tym roku odbywały się
w Siemianicach. Rywalizacja na dystansie 10 km zgromadziła na starcie 86 uczestników

Po raz trzeci pobiegli
po Puchar Wójta

Na starcie tegorocznego biegu stanęło 86 uczestników
Tegoroczny bieg wygrał Yuriy
Blahodir z Ostrowa Wielkopolskiego. Drugi na mecie zameldował się
Dawid Mazurkiewicz z Kluczborka,
a trzeci reprezentant Piasek - Sławomir Urbański. Wśród kobiet rywalizację wygrała Daria Zborowska
z Kobylej Góry.
Zwycięzca biegu Y. Blahodir
pokonał dystans 10 km w 00:34:46.
- Rok temu byłem w tym biegu drugi, dzisiaj udało się wygrać i jestem
bardzo zadowolony. Trasa nie była
tak trudna, jednak upał powodował,

mężczyzn triumfował S. Urbański, za
którym uplasował się Tomasz Hojka,
a na najniższym stopniu podium stanął Waldemar Sitek.
Najlepszą drużyną okazał się
TEAM BIS w składzie: D. Zborowska, Grażyna Raszewska-Nolbert,
Tomasz Fiołka, Przemysław Fiołka. Nagrodę dla najstarszych zawodników otrzymali: Jolanta Jakubowska z Wielunia i Tadeusz Gąszczak
z Gliwic.
Każdy uczestnik biegu otrzymał
pakiet startowy, medal oraz poczę-

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2019, nr 31 (884)
Gmina Perzów znalazła się na wysokim 54. miejscu w Polsce w rankingu zamożności polskich samorządów

Gmina wysoko w rankingu zamożności

W rankingu dochodów jednostek śniej – skomentowała wyniki rankinsamorządu terytorialnego za 2018 r. gu wójt gminy Perzów Danuta Froń.
przeprowadzonym przez Pismo SaZgodnie z przeprowadzoną przez
morządu Terytorialnego „Wspólno- pismo metodą obliczania wskaźnika
ta”, dwutygodnik w całości poświę- zamożności, pominięte zostały wpłycony samorządom, gmina
Perzów uplasowała się w obszarze zamożności na wysokim 54. miejscu spośród 1548
gmin w kraju i 2. miejscu w
powiecie kępińskim.
- 54 miejsce na 1548
gmin w Polsce może każdego
włodarza gminy tylko cieszyć
i mobilizować do działania.
Staramy się te środki spożytkować racjonalnie i jak najlepiej, bo potrzeby w gminie
związane z oświatą, struktura drogową, wodociągową i
kanalizacją są duże. Wszystkie działania wymagają czasu, ale najważniejszy jest
fakt, że gmina rozwija się i
myślę, że mieszkańcom na
terenie gminy Perzów żyje Wójt Danuta Froń przyznała, że wyniki rankingu
cieszą, ale i mobilizują do dalszego działania
się coraz lepiej i nowocze-

wy z dotacji celowych. Uwzględnione zostały tylko dochody własne i
otrzymane subwencje. Wpływające
do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze,
odjęto składki przekazywane
przez samorządy w związku
z subwencją równoważącą
(regionalną w przypadku
województw) – tak zwany
w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po
drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i
zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność,
a nie skutki podejmowanych
w gminach autonomicznych
decyzji odnoszących się do
polityki fiskalnej). Skorygowane w ten sposób dochody
podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.
bem

Zwycięzcom wręczono puchary
oraz karty upominkowe

25 lipca 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której radni zadecydowali o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Gminy – Centrum Usług Wspólnych
oraz nadali jej statut

W Perzowie powstanie
Centrum Usług Wspólnych
że biegło się bardzo ciężko - mówił
triumfator.
13 sekund za nim na mecie zameldował się D. Mazurkiewicz, a trzeci
S. Urbański uzyskał czas 00:38:12.
- Jestem zadowolony z wyniku, chociaż syn byłby przede mną i pewnie
stanąłby na podium, ale zasłabł i
niestety nie udało się – powiedział
biegacz z Piasek.
Wśród kobiet D. Zborowska
(00:48:21) wyprzedziła Urszulę Kurek z Hanulina. Trzecia była Natalia
Błaszczyk z Marianki Siemieńskiej.
W gminnej klasyfikacji na podium stanęli: wśród kobiet N. Błaszczyk na pierwszym, Magdalena
Orzeszyna - drugim i Katarzyna Jagieniak - na trzecim miejscu; wśród

Każdy biegacz otrzymał pakiet startowy,
medal oraz poczęstunek

stunek. Zwycięzcom wręczono puchary oraz karty upominkowe.
- W imieniu organizatorów
dziękuję wszystkim zawodnikom za
udział w III Biegu Ulicznym o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska. Mam nadzieję, że mimo bardzo
trudnej trasy i ciężkich warunków
atmosferycznych będziecie z nami
za rok. Dziękuję wszystkim za pomoc przy organizacji biegu - powiedziała Karolina Goj, koordynator
biegu. - Szczególne podziękowania
dla Tomka Jerczyńskiego, dziewczyn z biura zawodów, wszystkich
wolontariuszy, strażaków oraz firm,
które zabezpieczały bieg od strony
technicznej i medycznej – dodała.
Oprac. bem

Utworzenie Centrum Usług
Wspólnych w Perzowie związane
jest z zamiarem powierzenia nowo
tworzonej instytucji wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Perzów, zaliczanych do
sektora finansów publicznych. CUW
obsługiwać będzie Zespół Szkół w
Perzowie, Zespół Szkół w Trębaczowie, Żłobek Gminny w Perzowie
oraz Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.
- Celem wprowadzenia wspólnej
obsługi jednostek organizacyjnych
gminy Perzów jest poprawa warunków pracy pracowników i jakości
oraz stabilności obsługi przez zapewnienie jednolitych procedur
i standardów działania. Powierzenie

zadań umożliwi bardziej sprawną
i skoordynowaną obsługę jednostek
obsługiwanych dotąd przez poszczególnych zatrudnionych w nich pracowników – tłumaczy wójt gminy
Perzów Danuta Froń.
CUW zacznie funkcjonować od
1 września 2019 r.
W trakcie sesji radni wprowadzili również zmiany w budżecie
Gminy na 2019 r., ustalając łączną
kwotę dochodów budżetowych na
ten rok w wysokości 22.600.423,29
zł oraz łączną kwotę wydatków tegorocznego budżetu w wysokości
23.650.312,61 zł. W ramach wprowadzanych zmian przyjęto dotację
z Województwa Wielkopolskiego
przyznaną w konkursie ,,Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację

inwestycji w Domasłowie i Kozie
Wielkiej, a także środki za zrealizowane przez Gminę zadanie o nazwie
,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej
w gminie Perzów”. W wydatkach
zabezpieczono środki na funkcjonowanie CUW oraz na dotację celową
dla Powiatu Kępińskiego na budowę
stacji meteorologicznej.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu
Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr II/6/2018 Rady
Gminy Perzów z 29 listopada 2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
obszarze gminy Perzów (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz.
9825).		
Oprac. bem

Tygodnik Kępiński 1 sierpnia 2019

15

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)

Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 172/07/19)

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

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

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

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

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

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

2

rolnicze
Sprzedam kombajn „Anna”.
Tel. 535 975 653.
(TK 176/07/19)
Sprzedam cielaki. Tel. 724 845 095.
(TK 174/07/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)

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.

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
US£UGI
Kupię mieszkanie 60-90 m2 w Kępnie.
Tel. 600 471 669.
(TK 178/07/19)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
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)

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

Przedsiębiorstwo Prywatne EW-RO

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

Gabinet chirurgiczny
Wojciech Żółtaszek
Czwartki od 16:00 / tel. 508 139 409.
Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Wtorek od 16:00 / tel. 501 508 670.
Kępno, ul. Sienkiewicza 52

mechanika - blacharstwo
samochodowe

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)

export - import

praca

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

Zatrudnimy osoby do prac remontowych.
Tel. 509 543 677.
(TK 177/07/19)

SZTAFETA
POKOJU
1 września 2019

Uwaga!

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

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.

Tygodnik Kępiński 1 sierpnia 2019
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Recenzje

ogłoszenia

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Laline Paull - „Lód”

TAPICERÓW

Przenosimy się w nieodległą przyszłość. Pokrywa lodowa Arktyki stopniała. Nowe polarne pogranicze podzieliły między siebie światowe koncerny, morskie wycieczki ścigają się o przywilej zobaczenia wymierającej miejscowej fauny. Pasażerowie Vanira przybyli, by zobaczyć niedźwiedzia
polarnego. Znajdują jednak coś innego: ludzkie zwłoki. To Tom Harding, zaginiony przed trzema
laty, odnaleziony w wyniku topnienia lodowca Midgard. Tom przyjechał do Arktyki, by pomóc w
uruchomieniu nowego przedsięwzięcia swojego najlepszego przyjaciela, Seana Cawsona, człowieka,
którego działalność biznesowa opiera się na dyskrecji i koneksjach wśród wpływowych ludzi – i który jako ostatni widział go żywego. Ich przyjaźń zrodziła się ze wspólnej pasji do polarnych eskapad.
I choć wewnętrzna potrzeba Toma, by ocalić świat, często kłóciła się z pragnieniem Seana, żeby
go zawojować, Sean zawsze sądził, że mimo wszystko przyświecały im wspólne cele. Gdy jednak
rozpoczyna się dochodzenie w sprawie śmierci Toma, wybory dokonane przez obu mężczyzn – w
miłości i życiu – zostają osądzone. I kiedy fundamenty wytwornego, komfortowego świata Seana
zaczynają kruszeć, zmuszony jest on zadać sobie pytanie, jaką cenę tak naprawdę zapłacił za przystąpienie do establishmentu.

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:

Pierre Jarawan - „W krainie cedrów”
Rodzice Samira krótko przed jego urodzeniem uciekli z Libanu do Niemiec. Gdy chłopiec miał
osiem lat, jego ukochany ojciec przepadł bez śladu. Teraz, dwadzieścia lat później, Samir wyrusza do
kraju cedrów, żeby rozwikłać zagadkę jego zniknięcia. Podejrzewa, że kluczem do rozwiązania tajemnicy jest fotografia z czasów młodości ojca. Wkrótce okazuje się, że nie
tylko on podąża śladami mężczyzny. Wzruszająca historia libańskiej rodziny spleciona
z dramatycznymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Peter F. Hamilton - „Noc bez gwiazd”
Przez stulecia więziona w Pustce, planeta Bienvenido wraz z jej mieszkańcami, zarówno ludźmi jak Upadłymi, została wyrzucona w zwykłą przestrzeń. Jednak ocaleni znajdują się miliony lat
świetlnych od Wspólnoty, która nawet nie wie o ich istnieniu. Gdy obie rasy zamieszkujące planetę
rozpoczynają śmiertelną walkę o jej wyłączne posiadanie, ludzkość wydaje się skazana na klęskę, pomimo pomocy tajemniczej Anielskiej Wojowniczki, dysponującej niedostępnymi dla ludzi zdobyczami techniki Wspólnoty. Jednak w trakcie rutynowego lotu kosmicznego major Ry Evine bezwiednie
uwalnia przetrzymywany przez Upadłych statek, który awaryjnie ląduje na Bienvenido, przynosząc
ludzkości nadzieję na przetrwanie: niezwykłe dziecko. To dziecko nie tylko dorasta w błyskawicznym tempie, ale posiada wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające te, jakimi dysponują ludzie
mieszkający na Bienvenido. Tropione przez Upadłych i ludzi, jest ogniwem łączącym zapomnianą
przeszłość i wspaniałą przyszłość, będącą już niemal poza zasięgiem…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 31
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 7 sierpnia 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. Laline Paull - „Lód”,
2. Pierre Jarawan - „W krainie cedrów”,
3. Peter F. Hamilton - „Noc bez gwiazd”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 30 nagrody otrzymuj¹:

Beata Michalczyk (Kępno),
Tomasz Hoja (Lipie).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Będziesz zarządzał innymi i decydował o ważnych
przedsięwzięciach. Pomysły, w jakie włożyłeś
mnóstwo zaangażowania i czasu, wreszcie zaczną przynosić spodziewane efekty. Szczęście ci
sprzyja.

Byk 21 IV – 21 V
W sprawach zawodowych gotuj się do starcia z
kimś, kto nie gra uczciwie. Musisz pozbyć się skrupułów i nie dać się oszukać. Pewien projekt może
nie dojść do realizacji lub pewien klient zechce wycofać się, a ty stracisz zlecenie lub prowizję.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zajmiesz się swoim życiem wewnętrznym i będziesz szukał prawdziwych przyczyn życiowych
niepowodzeń. Możesz jednak wyolbrzymiać trudności lub przesadnie obwiniać się. Zachowaj umiar,
bo inaczej stracisz dobry humor.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Na Zdrowie” - 1.08.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 2.08.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 3.08.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 4.08.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 5.08.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 6.08.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 7.08.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

2.
3.
4.
5.
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

Zawrzesz zgodę z nieprzyjaciółmi, podpiszesz korzystną umowę lub zdobędziesz nagrodę, na jaką
od dawna pracowałeś. Ciesz się swoim sukcesem,
chwal dokonaniami. Jeśli zajmujesz się sztuką, to
poczujesz wielki przypływ natchnienia.

Lew 23 VII – 22 VIII
W miłości karta zapowiada, że ktoś będzie chciał
zdobyć twoje serce. W pracy czeka cię wiele imprez
towarzyskich, nie przeholuj jednak z alkoholem i
zabawą, bo szef nie będzie codziennie tolerował
spóźnień.

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Czeka cię propozycja wyjazdu, współpracy lub
nawiązania ciekawej znajomości. Będziesz ruchliwy, wesoły i towarzyski. Wystarczy ci czasu na
wszystko, choć rodzinne obowiązki mogą trochę
ucierpieć.

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

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Dojdziesz do wniosku, że czas pozbyć się części
obowiązków, a nawet zakończysz pewną niechcianą znajomość. Nie wymagaj od siebie nadludzkiego wysiłku, bo staniesz się zestresowany i przemęczony.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Unikaj osób, które udają miłe i zmieniają swoje
sympatie w zależności od towarzystwa, w jakich
się znajdą. Ktoś taki może wydobyć od ciebie zwierzenia lub towarzyskie plotki, a później opowie je
innym. Bądź uprzejmy, ale zdystansowany.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pilnuj swoich spraw, chowaj ważne dokumenty i pieniądze, bo możesz coś stracić lub zgubić. Zagrożą
ci zakulisowe działania pewnej nieżyczliwej osoby.
Może być to kłamstwo, intryga lub podstęp, przed
którym będziesz się bronił.

Wodnik 20 I – 18 II
Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się, że możesz
zrobić coś, co wcześniej było poza twoim zasięgiem. Daj się ponieść wydarzeniom i jak najszybciej
przystosuj się do nowych okoliczności. Poznasz
wpływową osobę.

Ryby 19 II – 20 III
Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać
z tym, co ważne. Twój przykład pokaże innym, jak
działać. Nie bądź więc zdziwiony jeśli okaże się, że
masz naśladowców lub nawet uczniów.

(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

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.

Tygodnik Kępiński 1 sierpnia 2019

19

Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
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NR 29/2019 (820)
2. kolejka | jesień 2019

Totalne kuriozum w Wielkopolskiej piłce,

trzy kluby z zrezygnowały z gry w IV lidze
Orkan Śmiłowo, Krobianka Krobia i Sokół Pniewy to zespoły, które zrezygnowały z możliwości gry w czwartej lidze. W takiej sytuacji przed spadkiem uchroniła się Olimpia Koło, która w ostatniej chwili zajęła miejsce drużyny
z Pniew. Wcześniej z rozgrywek wycofał się Orkan Śmiło, a z zaproszenia do gry w czwartej lidze nie skorzystała
Krobianka Krobia.

Ostatnie tygodnie to dobry okres dla Mileny Drelak, zawodniczki UKS Sport Bralin. Młodziutka zawodniczka najpierw
wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski w kolarstwie górskim, a następnie wraz z kadrą narodową brała udział w mistrzostwach Europy

Milena Drelak wystartowała
w Mistrzostwach Europy

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice ......................– 2:1
Lech Poznań – Wisła Płock ...........................– 4:0
Korona Kielce – Legia Warszawa .................– 1:2
Cracovia – ŁKS Łódź ....................................– 1:2
Pogoń Szczecin – Arka Gdynia .....................– 2:0
Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin ...................– 1:0
Lechia Gdańsk – Wisła Kraków ....................– 0:0
Jagiellonia – Raków Częstochowa ................– 0:1
1. MKS Pogoń Szczecin
2 6
4:1
2. WKS Śląsk Wrocław
2 6
3:1
3. KKS Lech Poznań
2 4
5:1
4. KS Górnik Zabrze
2 4
2:1
--. ŁKS Łódź
2 4
2:1
6. Jagiellonia Białystok
2 3
3:1
7. KP Legia Warszawa
2 3
3:3
8. MKS Korona Kielce
2 3
2:2
9. RKS Raków Częstochowa
2 3
1:1
10. KS Lechia Gdańsk
2 2
0:0
11. MKS Cracovia SSA
2 1
2:3
--. GKS Piast Gliwice
2 1
2:3
13. KGHM Zagłębie Lubin
2 1
1:2
14. Wisła Kraków SA
2 1
0:1
15. Wisła Płock SA
2 1
1:5
16. MZKS Arka Gdynia
2 0
0:5

1. kolejka | jesień 2019

Stal Mielec – Warta Poznań .........................– 2:1
GKS Bełchatów – Stomil Olsztyn ...................– 3:0
Radomiak Radom – GKS Tychy ....................– 2:1
Zagłębie Sosnowiec – Podbeskidzie ..............– 1:1
Miedź Legnica – Odra Opole ........................– 0:0
Wigry Suwałki – Chojniczanka .....................– 1:1
Puszcza Niepołomice – GKS 1962 Jastrzębie .....– 0:0
Termalica Nieciecza – Sandecja Nowy Sącz .....– 3:0
Olimpia Grudziądz – Chrobry Głogów ..........– 5:0
1. GKS Olimpia Grudziądz
1 3
5:0
2. GKS Bełchatów
1 3
3:0
--. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 3
3:0
4. FKS Stal Mielec
1 3
2:1
--. RKS Radomiak 1910 Radom 1 3
2:1
6. SKS Wigry Suwałki
1 1
1:1
--. Podbeskidzie Bielsko-Biała
1 1
1:1
--. Zagłębie Sosnowiec SA
1 1
1:1
--. Chojniczanka 1930 Chojnice 1 1
1:1
10. MKS Miedź Legnica
1 1
0:0
--. MKS Puszcza Niepołomice
1 1
0:0
--. GKS 1962 Jastrzębie
1 1
0:0
--. OKS Odra Opole
1 1
0:0
14. GKS Tychy
1 0
1:2
--. KS Warta Poznań
1 0
1:2
16. OKS Stomil Olsztyn
1 0
0:3
--. MKS Sandecja Nowy Sącz
1 0
0:3
18. MZKS Chrobry Głogów
1 0
0:5

NASI

w

LIGACH

Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

2. kolejka | jesień 2019
Pogoń Szczecin – Arka Gdynia – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-80 minuta
AKCJE: kontuzjowany, opuścił boisko
przed czasem

Bez wątpienia lipiec był kolejnym ważnym etapem w dotychczasowej karierze młodziutkiej Mileny Drelak. Zawodniczka UKS Sport
Bralin najpierw podczas Mistrzostw Polski MTB XCO w Mrągowie wywalczyła tytuł wicemistrzyni kraju. Bralinianka od startu jechała na drugiej pozycji lecz przez pomyłkę na trasie spadła na piątą pozycję. Mimo to, na ostatniej rundzie odjechała rywalkom
na niespełna minutę i w efekcie przekroczyła linię mety jako druga, zdobywając srebro. Dobre wyniki sprawiły, że Milena Drelak
otrzymała powołanie do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim, które w miniony weekend rozgrywano w
czeskim Brnie. Tegoroczna rywalizacja rozciągnięta była na aż cztery dni, bo impreza została połączona dla kategorii junior, orlik,
elita oraz masters. Na sobotę zaplanowane były wyścigi juniorskie oraz U23 kobiet. Na początek na trasę ruszyły juniorki. Wygrała
Szwajcarka Jacqueline Schneebeli. Matylda Szczecińska skończyła na 18. miejscu ze stratą 6:29. Milena Drelak, Gabriela Hudyka
i Julia Zięba zostały zdublowane, zdjęte z trasy i sklasyfikowane odpowiednio na miejscach 35., 40 i 43.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Grupy Klasy B poznały składy.

Tygodnik Kępiński 1 sierpnia

Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasy

2. kolejka | jesień 2019
Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-72 minuta
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

1. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – Podbeskidzie – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 46. minucie
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

1. kolejka | jesień 2019
Miedź Legnica – Odra Opole – 0:0
2019NA BOISKU: 1-75 minuta 21
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piłka nożna
Klasa A >>> W poprzednim wydaniu „Tygodnika Kępińskiego” prezentowaliśmy ostateczny kształt i skład rozgrywek klasy A. Jak się jednak okazało, miniony tydzień przyniósł kolejne przetasowania. Tym razem dotknęły one grupę, w której występować będą
zespoły z powiatu kępińskiego

Huragan zamiast rezerw Ostrovii

Poznaliśmy kolejny już 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. Reforma rozgrywek, jak na razie, wprowadziła chaos do wielkopolskich rozgrywek. Nie ma
tygodnia bez roszad w składach. W minionym tygodniu zmiany i przesunięcia dotknęły
dwóch grup.
Decyzja, co do ostatecznego
kształtu rozgrywek została poprzedzona szczegółową analizą kilku
wariantów przedstawionych przez
Wydział Gier i Ewidencji. Zarząd
Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej na posiedzeniu w dniu 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 klubów 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 –
tłumaczył wówczas Paweł Wojtala,
prezes Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej. W sumie na szczeblu
Klasy A w sezonie 2019/2020 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. 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.
Podczas minionego tygodnia władze związku ponownie miały pełne
ręce roboty. Wszystko przez decyzje
Ostrovii. Ostrowski klub w ubiegłym
tygodniu postanowił bowiem wycofać z rozgrywek zespół rezerw, występujący na co dzień w Klasie A.
Działacze Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej znów stanęli pod ścianą, zostając zmuszeni do kolejnych
zmian i roszad w składach grup.
Wobec wycofania rezerw Ostrovii,
wolne miejsce w Klasie A zajął zespół Prosna Chocz-Kwileń. Decyzją
związkowych działaczy trafił on do
grupy piątej, natomiast wolne miejsce w grupie dziewiątej zajął Huragan Szczury, którego przesunięto z
kolei z grupy piątej. Przypomnijmy,
że inauguracja rozgrywek na szczeblu Klasy A nastąpi w weekend 17-18
sierpnia.
BAS

Klasa B >>> Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej opublikował skład jedenastu grup Klasy B. W rozgrywkach najniższego szczebla weźmie udział zaledwie pięciu
przedstawicieli naszego powiatu

Grupy Klasy B poznały składy
Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej zaprezentował skład jedenastu grup
Klasy B, w której zagrają sto dwadzieścia trzy zespoły. Ostatecznie rozgrywki na najniższym szczeblu toczyć się będą w siedmiu grupach liczących po dwanaście zespołów, trzy
grupy po jedenaście drużyn oraz jednej, w której zagra zaledwie sześć ekip.
Sezon 2019/2020 zbliża się coraz
większymi krokami, dlatego działacze Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej pracowali ostatnio bardzo
intensywnie nad podziałem i kształ-
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tem prowadzonych przez siebie rozgrywek na szczeblu Klasy B. Do rozgrywek najniższego szczebla zgłosiły
się sto dwadzieścia trzy kluby. Skład
grup na najniższym szczeblu rozgry-

wek jest konsekwencją kilku składowych. Przede wszystkim pod uwagę
brane były odległości, jakie na mecze muszą pokonywać kluby. Jednocześnie kierowano się założeniem,
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by umożliwić zespołom rozegranie
jak największej liczby spotkań z jak
największą liczbą różnych przeciwników. W rezultacie powstały dwa
rodzaje grup - 11-12-zespołowe w
miejscach, gdzie wraz ze wzrostem
liczebności grup, odległości nie rosły zbyt znacząco oraz 6-zespołowe
na obszarach, gdzie rozszerzenie nie
było możliwe ze względu na duże
odległości i co za tym idzie rosnące
koszty. Dzięki takiemu podziałowi
zespoły będą pokonywać mniejsze
odległości, a co za tym idzie, ponosić mniejsze koszty. Skrajny dystans
pomiędzy dwoma zespołami wynosi
w linii prostej 64 kilometry, a licząc
długością trasy do pokonania 77 kilometrów. To zdecydowanie mniej niż
do tej pory w grupach o podobnych
liczebnościach. Kolejną zaletą dokonanego podziału ma być doprowadzenie do maksymalnego ujednolicenia
rozgrywek na najniższym szczeblu.
W zależności od rodzaju grupy, ze-

społy rozegrają w rundzie 10 lub 11
spotkań. Rywalizacja w mniejszych
liczbowo grupach toczyć się będzie
systemem czterorundowym – drużyny w trakcie jednej rundy (jesień i
wiosna) grają ze sobą dwa spotkania,
po jednym na boisku każdej z nich.
W miniony piątek, w wyniku zmian
związanych z ponowną weryfikacją
zgłoszeń drużyn oraz wycofaniem zespołu Czarni II Ostrowite, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przedstawił
skorygowany podział grup Klasy B.
W wyniku błędu popełnionego przez
związek, pierwotna wersja podziału nie uwzględniła części drużyn,
które były nowo zgłoszonymi do
rozgrywek. Dodatkowo do siedziby
związku trafiła decyzja klubu Czarni
Ostrowite o wycofaniu drugiego zespołu z rozgrywek Klasy B. Powyższe zmiany wymusiły przetasowania
w składach grup. Po dokooptowaniu
drużyn dokonano korekty w podziale
grup.		
BAS

Sport

piłka nożna

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

Piłka nożna >>> Olimpia Koło po ostatnim sezonie musiała pogodzić się ze spadkiem do nowo powstałej piątej ligi. Jednakże po zawirowaniach organizacyjno-finansowych innych klubów kolanie pozostaną na tym szczeblu rozgrywkowym w zbliżającym
się sezonie

Piłka nożna >>> W siedzibie biura związkowego w Kaliszu zostały rozlosowane pary rundy wstępnej strefy kaliskiej Totolotek Pucharu Polski. Mecze pierwszej fazy zostaną rozegrane w weekend 10-11 sierpnia

Poznaliśmy pary
Kolejny zwrot akcji w IV lidze, rundy wstępnej
Olimpia Koło jednak utrzymana

Trzej czwartoligowcy z poprzedniego sezonu, Orkan Śmiłowo, Krobianka Krobia i Sokół Pniewy,
zrezygnowali z dalszej możliwości gry na tym szczeblu rozgrywkowym. W takiej sytuacji przed
spadkiem z czwartej ligi uchroniła się Olimpia Koło. Kolanie skorzystali na zawirowaniach organizacyjnych oraz finansowych innych klubów i pomimo spadku w poprzednim sezonie, znów
będą rywalizować na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym województwie.

GRAMY W 2 KATEGORIACH: 16-29 LAT* oraz 30+*
* maksymalnie 2 zawodników zrzeszonych.

W sezonie 2018/2019 spadkowiczami w
czwartej lidze zostały drużyny Zjednoczonych
Trzemeszno, Olimpii Koło, Krobianki Krobia
oraz Sokoła Pniewy. Dwie ostatnie drużyny pomimo sportowego spadku miały okazję zagrać
jednak na szczeblu czwartej ligi w nadchodzącym sezonie. Całe zamieszanie związane ze
spadkami i utrzymaniami rozpoczęło się wraz
z początkiem lipca. Najpierw z gry w czwartej
lidze zrezygnował Orkan Śmiłowo (8. miejsce w
poprzednim sezonie). Główny sponsor klubu ze
Śmiłowa, firma Farmutil wycofała się ze sponsorowania klubu, wobec czego władze Orkana podjęły decyzję o wycofaniu z rozgrywek. Następnie z możliwości występów zrezygnowały dwie
drużyny ze strefy spadkowej – Sokół Pniewy i
Krobianka Krobia, którą zaproszono pierwotnie
w miejsce drużyny z Pniew. Następna w kolejce
była więc Olimpia Koło, która akurat chęć gry w
czwartej lidze wyraziła. – Uważam, że mądrze
zarządzamy klubem. Nie płacimy takich dużych
pieniędzy jak ma to miejsce w innych klubach.
Od dłuższego czasu stawiamy na swoich wychowanków, co przynosi efekty. Jesteśmy stabilni
finansowo, bez zbędnych zaległości, dlatego też
zgodziliśmy się na dalszą grę w czwartej lidze
– powiedział Jarosław Wojciechowski, prezes
Olimpii Koło. Drużyna z Koła pomimo spadku
zagra więc w czwartej lidze. W meczu inaugurującym zmagania w sezonie 2019/2020 kolanie
zagrają na wyjeździe z LKS-em Gołuchów. Z
Polonią Kępno Olimpia zagra natomiast 16 listopada. Jesienne starcie Olimpii i Polonii odbędzie
się na Stadionie Miejskim w Kole.
BAS

LETNIA GIEŁDA TRANSFEROWA W OKRĘGU
Koniec rozgrywek ligowych oznacza początek transferowej karuzeli. W klubach okręgu
kaliskiego zaczął się wielki handel. Letnia przerwa w rozgrywkach spędza sen z oczu kibicom
większości drużyn z okręgu kaliskiego. Transferowa karuzela w okręgu dopiero nabiera
tempa, ale już wiadomo, że w klubach zapowiada się sporo zmian. Ciekawsze transfery
oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie brakuje w nim również
transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych lub „list życzeń” prezesów.
Mikołaj Zawistowski MLKS Victoria Sulejówek => KKS Kalisz
Mikołaj Łopatka KS Polonia Środa Wlkp. => JKS Jarota Jarocin
Szymon Jędraszek
GKS Bełchatów => TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.

Nikodem Zawistowski MLKS Victoria Sulejówek => KKS Kalisz
Szymon Komendziński MKS Błękitni Wronki => JKS Jarota Jarocin
Patryk Adamski
JKS Jarota Jarocin => KS Stal Pleszew

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.

Siedem drużyn z powiatu kępińskiego wystąpi w rundzie wstępnej Totolotek Pucharu Polski w strefie kaliskiej. Wojewódzkie
rozgrywki „Pucharu tysiąca drużyn”, jak zwykło się nazywać
rozgrywki o Puchar Polski, wystartują w sobotę, 10 sierpnia.
Na pierwszym etapie tych rozgrywek dojdzie do piętnastu spotkań. W rundzie wstępnej do rozgrywek przystąpią Sokół Świba, LKS Jankowy, Sokół Bralin, Płomień Opatów, Zryw Kierzno, KS Hanulin i Zawisza Łęka Opatowska, który na tym etapie
otrzymał wolny los.

Przypomnijmy, że od najbliższego sezonu 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. 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. W minionym tygodniu w kaliskim biurze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie
pierwszej rundy. Podczas losowania
zastosowany został dodatkowy podział geograficzny stref, by ogra-

niczyć odległe wyjazdy. W strefie
kaliskiej do udziału w rozgrywkach
zgłosiło się trzydzieści jeden drużyn.
Jedna z nich, Zawisza Łęka Opatowska, otrzymał wolny los. Pozostałe
trzydzieści ekip utworzyło piętnaście
par rundy wstępnej. W sumie na tym
etapie batalii o Puchar Polski w strefie kaliskiej przystąpi siedem klubów
z powiatu kępińskiego. Najciekawiej
zapowiada się starcie Klubu Sportowego Hanulin z LKS-em Jankowy.
Ciekawie powinno być też w pojedynku Zrywu Kierzno z Płomieniem
Opatów. Pozostałe drużyny z naszego regionu trafiły na rywali z powiatu
ostrowskiego. Sokół Bralin zmierzy
się na wyjeździe z Orłem Wysocko
Wielkie, natomiast Sokół Świba, także na wyjeździe, zagra z rezerwami
klubu z Wysocka Wielkiego. Spotkania rundy wstępnej zaplanowano
na weekend 10-11 sierpnia. Wydział
Gier Wielkopolskie Związku Piłki
Nożnej ustalił już także, że kolejna
runda Pucharu Polski zostanie rozegrana w środę, 28 sierpnia. Wystąpią w niej zwycięzcy meczów rundy
wstępnej, zespół, który w pierwszym
etapie otrzymał wolny los oraz kluby
z klasy okręgowej.		
BAS

Pary rundy wstępnej
Totolotek Pucharu Polski
w strefie kaliskiej

Orzeł Wysocko Wielkie – Sokół Bralin
Zryw Kierzno – Płomień Opatów
Orzeł II Wysocko Wielkie – Sokół Świba
KS Hanulin – LKS Jankowy
Liskowiak Lisków – Prosna Kalisz
Stal II Pleszew – LKS II Gołuchów
Błękitni-Sparta Kotlin – GKS Jaraczewo
Unia Szymanowice – Gladiatorzy Pieruszyce
Sulimirczyk – Huragan Szczury
Pelikan Nowy Karolew – LZS Czajków
Piast II Kobylin – Błękitni Chruszczyny
CKS Zduny – OKS Ostrów Wlkp.
Pogoń II Nowe Skalmierzyce – KS Rogaszyce
Korona Chełmce – Sokoły Droszew
Czarni Wierzbno – Iskra-Prosna Sieroszewice
Zawisza Łęka Opatowska – wolny los
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piłka nożna
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