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Cześć i chwała bohaterom!
1 sierpnia br., punktualnie o godzinie 17.00, czyli w godzinie „W”, w całej Polsce uczczono 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Polacy oddali w ten sposób hołd
tym, którzy w 1944 roku stanęli do walki z niemieckim okupantem i przystąpili do zrywu
powstańczego stolicy, wykazując się niezwykłą odwagą, miłością do ojczyzny i poświęceniem w imię wolności. W wielu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych uruchomiono syreny.

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.

Kępiński Klub „Amazonki”
nie próżnuje

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

Sprawca
wypadku trafił
do więzienia
po 11 latach
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Rywalizacja, zabawa i rekreacja,
czyli sport po rychtalsku
str. 11
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Gmina Kępno pozyskała dotację na realizację projektu
„Zależy nam właśnie na Was”

Blisko 900 tysięcy złotych
na wsparcie osób niepełnosprawnych

„Zależy nam właśnie na Was” to
nowy projekt kierowany do osób niepełnosprawnych, na realizację którego Gmina Kępno pozyskała dotację
w wysokości 893.437,00 zł. Całkowita wartość wynosi 940.460,00 zł.
Dotacja pochodzi z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Celem inicjatywy jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia
usług opiekuńczych oraz objęcie
wsparciem 45 osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie na
terenie gminy Kępno od 30 września br. do 29 września 2022 r. przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kępnie w partnerstwie
ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa” –
podmiotem ekonomii społecznej.

terapii indywidualnej i grupowej,
opracowanie indywidualnego planu
pracy terapeutycznej oraz doradztwo
i gotowość do niesienia pomocy we
współpracy z innymi specjalistami),
specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania (w ramach
specjalistycznych usług w miejscu
zamieszkania 45 osób niepełnosprawnych uzyska wsparcie psychologa w zakresie m.in. akceptowania
własnych cech charakteru, poczucia
własnej tożsamości i kształtowania
poczucia własnej wartości, budowania wizerunku, wiedzy w zakresie
skutecznych metod komunikacji interpersonalnej. Zadanie będzie realizowane przez MGOPS w Kępnie),
wypożyczalnia sprzętu dla osób niesamodzielnych (z myślą o osobach,

75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Cześć i chwała bohaterom!

1 sierpnia br., punktualnie o godzinie 17.00, czyli w godzinie „W”,
w całej Polsce uczczono 75. rocznicę
wybuchu powstania warszawskiego.
Polacy oddali w ten sposób hołd tym,
którzy w 1944 roku stanęli do walki z
niemieckim okupantem i przystąpili
do zrywu powstańczego stolicy, wykazując się niezwykłą odwagą, miłością do ojczyzny i poświęceniem w
imię wolności. W wielu jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych uruchomiono syreny.
Odśpiewaniem hymnu Polski
i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność
i Demokrację hołd na kępińskim
Rynku oddali: poseł na Sejm RP
Bożena Henczyca, burmistrz
Piotr Psikus, radni Rady Miejskiej
na czele z przewodniczącym Andrzejem Stachowiakiem, przedstawiciele instytucji i organizacji,
delegacje Związku Strzeleckiego, Fanklubu Lecha Poznań oraz

Przedstawiciele Powiatu Kępińskiego złożyli kwiaty
pod tablicą pamiątkową przy ul. Kościuszki

mieszkańcy, którzy zatrzymali się
na chwilę, by w ten sposób uczcić
warszawskich powstańców. Z kolei
członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego ze starostą Robertem
Kieruzalem, wspólnie z przewodniczącą Rady Powiatu Kępińskiego
Jolantą Jędrecką, złożyli kwiaty

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych
oraz objęcie wsparciem 45 osób niepełnosprawnych. Fot. http://prk24.pl/

Na kępińskim Rynku złożono kwiaty pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 45 osób niesamodzielnych z tytułu niepełnosprawności,
czyli osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, ubóstwem, znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji. Z
każdym uczestnikiem projektu zostanie podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego. Dla każdego z nich
zostanie opracowana indywidualna
ścieżka reintegracji.
Projekt zakłada realizację czterech zadań: usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania (w ramach
usług opiekuńczych w Spółdzielni
Socjalnej „Szansa” zostaną zatrudnione trzy opiekunki, które będą
pracować również w godzinach popołudniowych, wieczornych i w weekendy. W MGOPS zostanie zatrudnionych dwóch terapeutów. Do ich
należeć będzie m.in. motywowanie
uczestników projektu do aktywności,
organizowanie i prowadzenie zajęć

które zostaną objęte w projekcie
usługami opiekuńczymi, zostanie
zakupiony sprzęt specjalistyczny dla
osób niepełnosprawnych: 2 wózki
inwalidzkie, 3 ciśnieniomierze, 3 balkoniki, 6 kul, 3 taborety pod prysznic lub nakładki do wanny, 3 maty
antypoślizgowe do wanny. Wypożyczalnia będzie zorganizowana w pomieszczeniach Spółdzielni Socjalnej
„Szansa” i będzie prowadzona na
zasadach zawartych w opracowanym
regulaminie. Wypożyczalnia będzie
czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10.00 do 12.00. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie osoby
niepełnosprawne) oraz wsparcie dochodowe (MGOPS w Kępnie obejmie
wsparciem dochodowym w formie
zasiłków celowych i specjalnych celowych 45 uczestników projektu, co
przyczyni się do polepszenia ich sytuacji bytowej).
Oprac. KR

pod tablicą pamiątkową przy ul.
Kościuszki.
Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w
okupowanej przez hitlerowców Europie. Po 63 dniach walk zakończyło się kapitulacją. Według szacunku
historyków straty wojsk polskich
wyniosły około 16 tysięcy zabitych i
zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15
tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych
oraz masakr urządzanych przez
oddziały niemieckie zginęło od 150
do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego
wyburzania miasta przez Niemców
zniszczeniu uległa większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy,
w tym setki bezcennych zabytków
oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.
KR

PIT zero dla młodych
-

1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych.
Aby zaliczki na PIT od sierpnia do grudnia br. nie były pobierane, młody podatnik
musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości
korzystają ze zwolnienia od PIT.
Jeśli tego nie zrobi – zwrot podatku otrzyma w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku
życia i osiągają przychody z pracy
(czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku
służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy
liczby płatników.
Ulgą objęte będą przychody do
wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody
młodego podatnika będą zwolnione
z PIT.

Wyjątkiem jest rok 2019 - limit
zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli
5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5
miesięcy, od sierpnia do grudnia.
W 2019 r. płatnik nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczek na
PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli
młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Przykładową treść takiego oświadczenia
można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiej administracji
skarbowej: www.wielkopolskie.kas.

gov.pl. Podatnicy, którzy go nie złożą,
zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w przyszłym roku, rozliczając swój
PIT za 2019 r.
Do przychodów uzyskanych od
1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na
podatek (bez konieczności składania
oświadczenia przez podatnika).
Szacuje się, że z ulgi skorzysta
ponad 2 mln młodych pracowników.
Więcej informacji o uldze znaleźć można na stronie Ministerstwa
Finansów (https://www.gov.pl/web/
finanse/bez-pit-dla-mlodych).
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Ranking zamożności samorządów przeprowadzony przez czasopismo „Wspólnota”

Baranów, Perzów i Łęka Opatowska wysoko w rankingu

- Sytuacja finansowa sektora
samorządowego pozornie się poprawia, ale w rzeczywistości jest rezultatem realizacji rządowych programów społecznych, które mogą mieć
pozytywne skutki dla sytuacji społecznej w kraju, ale nie mają wiele
wspólnego ze swobodą prowadzenia
polityki rozwojowej przez samorządy
albo ze zdolnością władz lokalnych
do wykonywania innych zadań publicznych (...). Ocena sytuacji finansowej samorządów w ostatnich latach jest bardzo trudna. Trzeba brać
pod uwagę nie tylko zmiany wielkości dochodów, ale także obecny i
spodziewany wzrost obciążeń finansowych. Jednak patrząc tylko przez
pryzmat wielkości dochodów, 2018 r.
był dobry dla samorządów – czytamy
na stronie czasopisma samorządowego „Wspólnota”. Od 2010 roku na jego
zlecenie przeprowadzane są rankingi
zamożności samorządów. W ostatnim czasie opublikowano ranking za
2018 r. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu
nie zmienia się od kilkunastu lat –
dochody każdego samorządu podzielono przez liczbę ludności.
Pozycję liderów w rankingu
utrzymały: województwo mazowieckie (Wielkopolska znalazła się na 4.
miejscu), powiat człuchowski (powiat kępiński jest na 109. miejscu),
Warszawa (wśród miast wojewódzkich Poznań zajął 6. miejsce), Sopot
(wśród miast na prawach powiatu

Kalisz uplasował się na 17. miejscu)
oraz Polkowice (wśród miast powiatowych Kępno zajęło 55. miejsce).
Wśród gmin wiejskich w niezmienionym od kilku lat kształcie wytrwała
pierwsza trójka: Kleszczów, Rewal
i Rząśnia. W najbogatszej w Polsce
gminie – Kleszczów – Produkt Krajowy Brutto przypadający na jednego
mieszkańca to aż 35.829,15 zł.
Wśród małych miast miejscami zamieniły się Krynica Morska i
Dziwnów. Z kolei na 3. miejsce z 12.

która w ciągu jednego roku awansowała z 262. na 4. miejsce wśród miast
małych. Wynika to przede wszystkim
z wpływu w wysokości 47 milionów
złotych (więcej niż cały budżet miasta
w poprzednim roku), zaksięgowanego
jako „zbycie praw majątkowych” w
dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, co było związane z
umowami sprzedaży udziałów przez
Gminę i tworzeniem spółki „Rycerska Byczyna”. Chodzi jednak raczej
o chwilową, związaną z meandrami

W rankingu zamożności samorządów dobrze prezentują się
gminy powiatu kępińskiego. Fot. https://wiadomosci.onet.pl

przeskoczył Świeradów-Zdrój. Przetasowania na dalszych pozycjach w
rankingu są najczęściej wynikiem
różnych zmian organizacyjnych, pociągających za sobą inne zapisy księgowe, a nie nagłych zmian sytuacji
gospodarczej. Faktyczne zmiany w
poziomie rozwoju to przeważnie proces rozłożony na lata. Jednak w tym
roku spektakularna zmiana dotknęła
niedaleką Byczynę (woj. opolskie),

zapisów księgowych, a nie stałą poprawę pozycji miasta w rankingu.
- W czołówce rankingu znajdują się gminy „po przejściach” oraz
takie, które nadchodzących perturbacji mocno się obawiają. Na tereny
najbogatszego Kleszczowa chrapkę
ma znajdująca się na 240. miejscu
gmina Bełchatów. Wniosek o zmianę granic rozpatruje rząd. Drugi w
rankingu Rewal właśnie wyszedł z

programu naprawczego – podsumowuje „Wspólnota”.
W rankingu najgorzej wypadły:
województwo
warmińsko-mazurskie, powiat łomżyński, Gorzów
Wielkopolski (miasta wojewódzkie),
Świętochłowice (miasta ma prawach
powiatu), Opatów (miasta powiatowe), Pszów (miasta małe) i Bolesław
(gminy wiejskie).
Jak w rankingu
wypadł region?
W rankingu zamożności samorządów dobrze prezentują się gminy powiatu kępińskiego. Prawdziwy sukces może odnotować gmina
Baranów, która wśród 1.548 gmin
wiejskich znalazła się na wysokim,
40. miejscu (zamożność per capita –
4.942,78 zł), awansując z miejsca 83.
Gmina Perzów uplasowała się na 54.
miejscu (spadek o jedno miejsce w
porównaniu z wcześniejszym rankingiem), gmina Łęka Opatowska – na
56. miejscu (wcześniej – 79. miejsce),
gmina Bralin – na 452. miejscu (wcześniej – 383. miejsce), gmina Trzcinica
– na 505. miejscu (wcześniej – 651.
miejsce), a gmina Rychtal – 769. miejsce (wcześniej – 777. miejsce).
W klasyfikacji miast powiatowych
Kępno uplasowało się na 55. pozycji
(awans z 60. miejsca). Wieruszów
sklasyfikowany jest na wysokim, 33.
miejscu, Wieluń – na 49. miejscu,
Oleśnica – na 82. miejscu, Namysłów
– na 111. miejscu, Ostrów Wielkopolski – na 125. miejscu, Sieradz – na

Kolejny budynek zostanie
poddany termomodernizacji
Burmistrz Piotr Psikus, przy
kontrasygnacie skarbnika Jarosława
Ciesielskiego, podpisał z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego umowę
inwestycyjną na projekt termomodernizacyjny realizowany w ramach
programu „Jessica 2”. Środki w wysokości 1.136.781,60 zł zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku wielorodzinnego położonego
przy ul. Solidarności 8 a w Kępnie.

Kompleksowa termomodernizacja pozwoli na poprawę efektywności
energetycznej tego budynku komunalnego, zmniejszenie kosztów eksploatacji, jak również poprawę estetyki.
Warto przypomnieć, że w lipcu
zostały podpisane umowy na termomodernizację Szkoły Podstawowej
w Mikorzynie oraz Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie.
Oprac. KR

Kępiński samorząd poczynił kolejne działania dla poprawy
efektywności energetycznej budynków komunalnych

135. miejscu, Ostrzeszów – na 153.
miejscu, a Kluczbork – na 171. miejscu. Wśród miast małych Grabów nad
Prosną sklasyfikowany został na 353.
miejscu, a Syców – na dalekim, 456.
miejscu.
Wśród powiatów klasyfikacja nie
jest łaskawa dla regionu. Powiat kępiński znalazł się na 109. miejscu. Sąsiedni powiat ostrzeszowski wypadł
znacznie lepiej, zajmując 46. pozycję.
Niżej jest jednak powiat wieruszowski – na 254. miejscu.
KR
RANKING ZAMOŻNOŚCI
SAMORZĄDÓW

(zamożność per kapita w 2018 r.)

WOJEWÓDZTWA (spośród 16):
1. Mazowieckie
2. Dolnośląskie
3. Podkarpackie
4. Wielkopolskie
...
14. Łódzkie
15. Opolskie
MIASTA WOJEWÓDZKIE (spośród 18):
1. Warszawa (7747,11 zł)
2. Wrocław (5805,25 zł)
3. Opole (5747,77 zł)
...
6. Poznań (5592,46 zł)
13. Łódź (4661,47 zł)
POWIATY (spośród 314):
1. Człuchowski
– woj. pomorskie (1455,44 zł)
2. Przysuski
– woj. mazowieckie (1374,80 zł)
3. Opatowski
– woj. świętokrzyskie (1266,82 zł)
...
46. Ostrzeszowski (917,64 zł)
61. Kluczborski (891,70 zł)
98. Wieluński (835,12 zł)
101. Namysłowski (832,28 zł)
109. Kępiński (822,72 zł)
116. Sieradzki (818,11 zł)
149. Ostrowski (783,60 zł)
191. Oleśnicki (729,35 zł)
254. Wieruszowski (645,31 zł)
295. Kaliski (552,82 zł)
MIASTA POWIATOWE (spośród 267):
1. Polkowice
– woj. dolnośląskie (6950,52 zł)
2. Piaseczno
– woj. mazowieckie (4860,82 zł)
3. Grodzisk Mazowiecki
– woj. mazowieckie (4846,57 zł)
...
33. Wieruszów (3569,15 zł)
49. Wieluń (3419,70 zł)
55. Kępno (3362,81 zł)
82. Oleśnica (3199,94 zł)
111. Namysłów (3080,14 zł)
125. Ostrów Wlkp. (3015,62 zł)
132. Sieradz (2981,51 zł)
153. Ostrzeszów (2917,29 zł)
171. Kluczbork (2876,01 zł)
GMINY WIEJSKIE (spośród 1548):
1. Kleszczów
– woj. łódzkie (35829,15 zł)
2. Rewal
– woj. zachodniopomorskie
(12504,26 zł)
3. Rząśnia
– woj. łódzkie (9794,08 zł)
...
(powiat kępiński)
40. Baranów (4942,78 zł)
54. Perzów (4642,17 zł)
56. Łęka Opatowska (4628,52 zł)
452. Bralin (3143,36 zł)
505. Trzcinica (3105,58 zł)
769. Rychtal (2960,58 zł)
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Reportaż

informacje
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie w bieżącym roku realizowała drugą edycję projektu „Reportaż po sąsiedzku” z programu „Młodzi w Akcji – kreatywne wyzwania”. Jest to ogólnopolski
program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”. Partnerem projektu był „Tygodnik
Kępiński”, który w dzisiejszym numerze prezentuje drugi nagrodzony przez redakcję reportaż. Tym
razem autorka na naszych łamach próbuje odpowiedzieć na pytania: Czy w pędzącym świecie technologii, kultu piękna i postępów w nauce jest czas na patriotyzm? Czy jest on teraz na tyle ważny,
aby uczyć o nim młodych ludzi? Czy jest gotowa recepta na patriotyzm?

Patriotyzm niejedno ma imię

Próba definicji
– rozważania ogólne
Według słownika PWN patriota,
to człowiek kochający swoją ojczyznę, gotów do poświęceń dla niej.
To naprawdę krótka i ogólna definicja słowa, które w rzeczywistości
posiada wiele znaczeń i przez wielu
ludzi rozumiane jest na różne sposoby. Nie trzeba być znawcą historii,
aby wiedzieć, że współczesny patriotyzm różni się od tego, który znamy
z opowiadań dziadków czy lektur
szkolnych. Łatwo jest też dojść do
wniosku, że żyjemy w stosunkowo
spokojnych czasach, nasz kraj jest
wolny, a my - niezależni. Nikt z nas,
aby udowodnić swoje przywiązanie
do ojczyzny, nie staje w jej obronie z
szablą, karabinem czy butelką benzyny w ręku. Czy to znaczy, że dzisiaj
łatwiej jest nam być patriotą?
Kardynał Stefan Wyszyński,
opowiadając o tym, jak zaszczytnie
jest umrzeć za ojczyznę, dodał: Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla
ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu
walki, ale to trwa krótko. Większym
niekiedy bohaterstwem jest żyć,
trwać, wytrzymać całe lata. Jego słowa w żaden sposób nie umniejszają
zasług osób, które zginęły w imię
wolnej Polski. Skłaniają nas, ludzi
XXI wieku, do refleksji, do zastanowienia się nad własnym życiem.
Pracowici, pomocni, konsekwentni,
przywiązani do swojej ziemi, tacy
byli ludzie, których dziś uznajemy za
bohaterów. Czy ich postawy są nam
tak odległe, że nie jesteśmy w stanie
ich naśladować?
Postanowiłam zająć się tym tematem, ponieważ chciałam poznać opinię różnych ludzi. Patriotyzm to pojęcie trudne do zdefiniowania. To, jak
je rozumiemy, pokazuje, jakimi wartościami się kierujemy. Uważam, że
jeżeli dla kogoś ważni są inni ludzie,
to zrozumie patriotyzm jako m.in.
szacunek do drugiego człowieka. Jeśli
ktoś dba o środowisko, może uznać
to za swoisty objaw przywiązania do
ojczyzny, w ogóle do naszej planety.
Dlatego rozmawiałam z przedstawicielami różnych pokoleń i środowisk,
dużo rozmyślałam i postanowiłam porównać wszystkie wypowiedzi oraz
wyciągnąć z nich wnioski.
Próba definicji
– rozważania szczegółowe
Rozmawiając z panią Anną Florczak, bibliotekarką i nauczycielką
geografii, usłyszałam: Uważam, że
patriotą jest tylko ta osoba, którą
również nazywamy bohaterem. Natomiast prawda jest taka, że patriota
to ten, który potrafi kochać i szanować drugiego człowieka, bo przecież
najważniejszy jest naród, a nie granice na mapie.
Te słowa to dowód na to, że nierzadko zwykły, ludzki odruch, chęć
udzielenia nawet najmniejszej pomocy, czyni nas w dużym stopniu patrio-
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tami. Miłość do ludzi, nie tylko do
współobywateli, to główny element
bycia dobrym człowiekiem. Patriotyzm jednak wciąż możemy rozpatrywać na różnych płaszczyznach.
Przedstawiciel władzy samorządowej, burmistrz miasta i gminy Międzybórz Jarosław Głowacki, stwierdził, że patriotyzm to nie tylko zbiór
pewnych norm, ale też zespół oczywistych zachowań; to poświęcenie i
gotowość umierania za ojczyznę, jak i
staranie się, by patriotyczne wartości
nie zanikły. Powinniśmy więc godnie
obchodzić święta narodowe. Tak prosta rzecz jak wywieszenie biało-czerwonej flagi, to zewnętrzny objaw
tego, że wciąż czujemy, do jakiego
należymy narodu. Święta narodowe
to nasz powód do dumy. Świętujemy,
bądź czcimy pamięć osób i wydarzeń, które miały ogromny wpływ
na to, kim dzisiaj jesteśmy i gdzie
żyjemy. Przypominają nam o tym, że
pomimo wielu bolesnych upadków,
Polska powstała i teraz od nas zależy,
jak będą wyglądały chwile jej obecnej świetności.
Kolejnym moim rozmówcą była
nauczycielka języka polskiego i pedagog szkolny, Karina Konwisorz.
Zapytana o swoją definicję patriotyzmu, odpowiedziała: Patriotyzm,
najprościej mówiąc, jest to szacunek
do swojej ojczyzny. Duma z bycia
Polakiem to coś naprawdę pięknego.
Trzeba jednak umieć ją właściwie
okazywać. Ktoś, kto biega w bluzie
z pronarodowymi napisami, a nie potrafi szanować drugiego człowieka,
jego poglądów albo wyglądu, nie zalicza się do osób godnych naśladowania. Podstawa patriotyzmu to właśnie
miłość i szacunek do małej ojczyzny,
osób, symboli narodowych. Liczy się
również to, jakimi jesteśmy obywatelami. Przestrzeganie prawa, udział
w wyborach, kultywowanie tradycji
i dbałość o język, jakim się posługujemy, to małe, ale ważne elementy
patriotyzmu.
Recepta na współczesny patriotyzm istnieje, ale jak się okazuje,
przez każdego z nas jest definiowana
inaczej.
Było, minęło…?
Podczas przeprowadzania wywiadów zadałam moim rozmówcom
m.in. takie pytanie: Czy bohaterowie, tacy jak Tadeusz Kościuszko,
Józef Piłsudski czy Zawisza Czarny
są nadal żywi, a ich idee wciąż aktualne? Okazało się, że dla współczesnych ludzi postaci te są zbyt odległe,
aby przenieść ich postawy na grunt
współczesności, ale to, do czego dążyli, nadal powinno mieć wartość.
Zrozumiałam, jak wiele uczy historia
i jak ważne jest to, aby ją znać.
Na to, kim jesteśmy i w jakim
świecie dziś żyjemy, złożyło się wiele czynników. O losach ludzkości, na
przestrzeni wieków, zaważyło wiele
wojen, bitew, decyzji, nierzadko podejmowanych przez jednego człowie-

ka, rozmów i sojuszy. Wszystko, co
wydarzyło się kiedyś, ma wpływ na
teraźniejszość. Przeszłości nie da się
zmienić, ale można wyciągnąć z niej
wnioski. W przeszłości możemy dostrzec przestrogę. Zawiera ona ważne
nauki, dotyczące naszej przyszłości.
Historię należy zaakceptować
i ją zrozumieć. Wyłapać wszystkie
prawdy z niej płynące. Po tragicznych wydarzeniach XX wieku ludzie
powinni za wszelką cenę dbać o pokój na świecie, aby w tym wypadku
historia się nie powtórzyła. Ponieważ wiemy, co się wydarzyło i jak
katastrofalny miało wpływ na świat,
powinno się dążyć do tego, aby nie
dopuścić do powtórzenia się podobnej sytuacji. Wyciągajmy wnioski.
Szanujmy innych ludzi. Pamiętajmy
o tym, co było.
Ale czy nasza znajomość historii, chęć jej poznawania, ma wpływ
na to, jakimi jesteśmy patriotami?
W pewnym sensie tak. Nie wystarczy jednak znajomość dat i postaci,
czy nawet posiadanie
własnej opinii na dany
temat. Aby być dobrym patriotą trzeba
szanować historię. Powołam się tu na opinię marszałka Józefa
Piłsudskiego: Kto nie
szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie
jest godzien szacunku,
teraźniejszości, ani
prawa do przyszłości.
Należy szanować
to, co było. Cenić
wspomnienia
starszych ludzi, którzy
mają za sobą barwne
życie. Ich doświadczenia powinny być
dla nas ważne, służyć
jako
drogowskazy.
Słuchajmy, co mają
do powiedzenia nasze
babcie, nasi dziadkowie. Podarujmy następnym pokoleniom piękny dar w postaci drogocennych wspomnień i wiedzy o własnych
korzeniach.
Katarzyna Drabczyńska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, zapytana o to, jaką wartość
powinny mieć dla nas idee bohaterów narodowych, powiedziała: W
naszej świadomości powinna istnieć
ta warstwa, z której wyrośliśmy,
czyli nasza historia, historia naszego państwa i narodu. Musimy znać
naszych bohaterów i szanować ich
idee. Nie można być dobrym patriotą
bez znajomości swoich korzeni.
Historia Polski jest przepełniona
chwilami triumfu i wieloma upadkami. Jeżeli chcemy prawdziwie kochać
naszą wolną ojczyznę, nie możemy
zapominać o tym, jaką wyboistą drogę przemierzyła, aby wydostać się z
niewoli. Jest to ważny element naszej
patriotycznej postawy.
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Młodzi patrioci
Przeprowadziłam rozmowy ze
swoimi rówieśnikami, aby dowiedzieć się od nich, czym dla nich jest
patriotyzm. Nie ukrywam, że wśród
młodzieży niełatwo było znaleźć mi
kogoś chętnego do rozmowy na taki
temat. Chciałam jednak sprawdzić,
co młodzi ludzie mają do powiedzenia. Udało mi się przeprowadzić trzy
wywiady, ale także kilka zwykłych
rozmów. Byłam zaskoczona tym,
jak różnią się definicje patriotyzmu
przedstawione przez młode pokolenie od tych, które zaprezentowali
ludzie dorośli. Wśród wypowiedzi
moich koleżanek pojawiło się słowo
,,globalizacja”. Jest to dowód na to,
że młodzież zaczyna myśleć bardzo
postępowo. Wspomnieli również o
szacunku i o tym, jak ważni są ludzie
i to, jak postępujemy wobec innego
człowieka. Porównałam wszystkie
wypowiedzi i wyciągnęłam z nich
wnioski.
Między światem nastolatków
a światem dorosłych stoi wyraźna
granica. Rozmawiając z moimi rówieśnikami, zadałam im pytanie:
Jak definiujesz patriotyzm? Oprócz
szacunku do symboli narodowych i
miejsca, w którym żyjemy, w ich wypowiedziach pojawiły się pojęcia, o
których wcześniej nie wspomniał żaden dorosły. Wspomnieli o ateizmie,
tolerancji, globalizacji, obcokrajowcach i wdzięczności. Jest to dowód,
że młodzież zwraca uwagę na to,
jak zmienił się świat i jakie postawy

powinny być obecnie najważniejsze.
Mówili o tym, że nie wolno skreślać
człowieka ze względu na jego odmienność, wspomnieli, jak ważne jest
dbanie o środowisko. Pojęcie patriotyzmu w ich oczach ewoluowało, dostosowało się do teraźniejszości. Od
razu nasunęło mi się pytania: Czy w
pędzącym świecie technologii, kultu
piękna i postępów w nauce jest jeszcze czas na patriotyzm? Czy jest on
teraz na tyle ważny, aby uczyć o nim
młodych ludzi?
Burmistrz miasta i gminy Międzybórz powiedział, że naród to jest
klucz. Jeżeli chcemy w przyszłości
żyć w spokojnym kraju, który posiada własną, odrębną kulturę, język i
tradycję, należy kształcić młode pokolenie, wychowywać je w miłości
do Polski. To do młodych ludzi, kiedyś będzie należał nasz kraj. Będą o
niego dbać i go reprezentować. My
jesteśmy teraz ważną częścią tego na-

rodu, bo to od nas kiedyś będzie zależeć jego istnienie. Bardzo ważne jest
więc to, aby uczyć nas patriotyzmu,
nawet jeżeli to, co dzieje się za granicami Polski, wydaje się być bardziej
interesujące.
Połowa moich rozmówców,
przedstawicieli starszego pokolenia, stwierdziła, że młodzież nie ma
szansy dobrze poznać tego patriotyzmu, którzy znają ludzie starsi. Na
naszą definicję tego pojęcia wpływa
wszystko, co obecnie dzieje się na
świecie. Nie można przecież od nas
wymagać tego, że będziemy gotowi
oddać życie na polu walki albo ryzykować swoje bezpieczeństwo w imię
Polski. Po pierwsze, sytuacja w kraju
nas do tego nie zmusza, a po drugie
to nie jest prawdziwy wyznacznik
patriotyzmu. Co więc powinniśmy
robić, aby zyskać miano dobrego patrioty?
Pani Anna Florczak, zapytana
o to, kogo współcześnie możemy
nazwać patriotą, mówiła: Dla mnie
patriotą jest ten, który potrafi pomóc
drugiej osobie i równocześnie przeciwstawić się tłumowi. Moi rówieśnicy, podczas rozmów, przyznali, że
my, jako młodzież, lubimy podążać
za tłumem. Jeżeli coś jest modne i
podziwiane przez innych, sporo zyskuje w naszych oczach. Nie możemy jednak stwierdzić, że ten ,,tłum”
ucieka od chęci pomocy i szacunku.
Dla młodych ludzi to wciąż ma znaczenie. Wystarczy przywołać obraz
tysięcy młodych wolontariuszy zaangażowanych w zbiórkę podczas finału
WOŚP. To udowadnia, że te wartości
nadal krążą wśród nas. Osobiście nie
sądzę, żeby każdy przedstawiciel
młodego pokolenia przeszedł obojętnie obok innego człowieka, leżącego
na chodniku. Ta miłość do drugiego
człowieka w nas jest, musimy tylko
nauczyć się ją dobrze okazywać. Jeżeli to nam się uda, zasługujemy na
miano prawdziwego patrioty. Ale czy
to wystarczy, aby w przyszłości godnie reprezentować Polskę?
Patriotyzm
niejedno ma imię
Wszyscy moi rozmówcy, podczas
przedstawiania swojej definicji patriotyzmu, wspomnieli o szacunku.
Mówili o tym, jak ważny jest szacunek do współobywateli, do zabytków,
tradycji i języka, do miejsca i symboli. W świetle tych wypowiedzi mogę
śmiało stwierdzić, że, aby wychować
nas, młodych ludzi, na patriotów,
trzeba uczyć nas właśnie tego szacunku. Poszanowania do wszystkiego, co
polskie. Tak najłatwiej nam będzie
zrozumieć, jakie to jest ważne i jak
wielką wartość powinno mieć dla
nas. Nie tylko od święta, ale także na
co dzień.
Pojęcie patriotyzmu wciąż istnieje w naszej mentalności, jednak to,
jak je definiujemy, zależy wyłącznie
od nas. W przypadku większości
młodzieży przystosowało się ono do
obecnej rzeczywistości, ale wciąż
zawiera w sobie najważniejszy element - miłość do ojczyzny. Definicje,
które przedstawili mi ludzie dorośli,
opierają się na wcześniej wspomnianym szacunku, miłości i znajomości
historii. Wspomniano również o byciu dobrym obywatelem i wspieraniu
polskiej gospodarki. Patriotyzm więc
ma niejedno imię, a jego postrzeganie
może zależeć od wieku, poglądów
oraz własnych doświadczeń.
Marysia Stasiaczyk

Wywiad tygodnia

informacje

Z Janem Żądło barytonem, członkiem Akademii Operowej w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, urodzonym w Kępnie o „poznawaniu muzyki” i karierze operowej
rozmawia Mirosław Łapa

Baryton z Kępna

fa. Niestety, w województwie wielkopolskim na razie nie zaśpiewam, choć
bardzo bym chciał.
Najtrudniejsza rola operowa,
jaką Pan śpiewał do tej pory...
Najbardziej wymagającą rolą
kondycyjnie była dla mnie produkcja
„La bella dormente nel bosco” Ottorino Respighiego w Operze w Lyonie,
gdzie musiałem wcielić się w 3 różne
role, dużo biegałem po scenie i tańczyłem, a po jednym z aktów miałem tylko minutę na zmianę stroju.
Tym strojem był strój Myszki Miki
(uśmiech).
Pana marzenie, co chciałby zaśpiewać i gdzie?
Oj, wiele mam tych marzeń. Na
pewno chciałbym kiedyś zaśpiewać
z którymś teatrów operowych zaliczanych do europejskiego
topu, czyli np. w Londynie,
Wiedniu, Berlinie, Monachium, Paryżu, Zurychu.
Na razie są to tylko marzenia, ale wytrwale ćwiczę i
wierzę w ich realizację.
Czym prócz muzyki
Pan jeszcze się pasjonuje?
Lubię dobry film, dobrą książkę, jeżdżę na rowerze. Od roku mieszkam
w Warszawie, mają tutaj
wspaniałe trasy rowerowe.
Czy bywa Pan w Kępnie?
Byłem w Kępnie we
wrześniu zeszłego roku.
Jednak moje wizyty mają
charakter prywatny, towarzyski. W Kępnie mieszka
też mój ojciec chrzestny.
W drodze do Wrocławia
zawsze staram się choć na
chwilę zatrzymać w Kępnie.
Co Pan zapamięta na
zawsze z czasów, gdy
mieszkał Pan w Słupi
czy Kępnie?
Pałac Szembeka w Słupi pod
Kępnem otoczony pięknym parkiem
ze starodrzewiem, w którym się wychowałem. Po latach lubię tam zajrzeć, gdy jestem w okolicach Kępna,
niestety z roku na rok pałac i jego
otoczenie wygląda coraz gorzej. Zawsze zastanawiam się, dlaczego nikt
jeszcze w niego nie zainwestował, nie
zechciał uratować od totalnego zniszczenia.
Jakie plany na przyszłość?
Na razie rozpocząłem zasłużone wakacje po ostatnim spektaklu
„Wesela Figara” w Polskiej Operze
Królewskiej w Warszawie, a od 20
sierpnia ciężka praca w Operze w
Gdańsku, w Cluj Napoce, w Lyonie,
w Warszawie. W przerwach od produkcji operowych będę jak zwykle
wytrwale ćwiczył…

Pochodzi Pan z Kępna, kto tu czyłem, ale nauka poprzez kontrolę,
Pana inspirował polubienia mu- prywatne lekcje trwa u śpiewaków
czasem nawet całe śpiewacze życie.
zyki?
Tak, zgadza się, urodziłem się Wciąż pobieram lekcje, ale nie są one
w Kępnie i mieszkałem w Słupi pod już tak systematyczne.
Kępnem. Muzyka towarzyszyła mi Jakie trzeba mieć predyspozyod najmłodszych lat i na tym naj- cje, żeby zostać barytonem w
wcześniejszym etapie inspirowałem operze?
Na początku edukacji na pewno
się rodzinnymi tradycjami, tj. ojcem
i siostrą. W domu było pianino, na trzeba mieć dobry słuch muzyczny
którym tata i siostra codziennie grali. no i trzeba mieć głos, reszty się możGdzie Pan rozpoczął swoją na nauczyć. Najważniejszą cechą jest
wytrwałość w dążeniu do celu. Myedukację muzyczną?
Swoją edukację muzyczną rozpo- ślę, że ten zawód można porównać do
cząłem w PSM I stopnia w Kępnie zawodu sportowca, dla którego talent
w klasie fortepianu.
Dlaczego gra na tym
instrumencie...
Jako siedmiolatek nie
miałem zbyt dużego wyboru, na instrumenty dęte
jest trochę za wcześnie, a
na śpiew również byłem 10
lat za młody. Dlatego fortepian lub skrzypce są wyborem najbardziej rozwojowym ogólnomuzycznie.
Ja, a w zasadzie mój tata,
wybrał fortepian.
Jaką muzyką Pan interesował się (lubił) w
czasie nauki w kępińskiej szkole muzycznej?
Byłem wtedy dzieckiem, więc naprawdę nie
pamiętam…, ale raczej
muzyką rozrywkową, muzyka klasyczna pojawiła
się w moim życiu zdecydowanie później.
Czy pamięta Pan nauczycieli i kolegów z
okresu nauki w szkole
Jan Żądło
muzycznej?
Pamiętam kilku nauczycieli, jest ważny, ale najważniejszy jest
chciałbym uniknąć przekręcania trening i jego systematyczność. Równazwisk. Pamiętam, że w wieku 9 nież u nas to właśnie godziny spędzolat miałem duży problem z rytmiką, ne w sali ćwiczeniowej są kluczowe
którą prowadziła pani Iwona Korta, dla rozwoju i końcowych sukcesów
kształcenie słuchu (wówczas nazy- zawodowych.
wano to umuzykalnieniem) prowa- Jak Pan ćwiczy głos?
Wytrwale… Poprzez poznane
dziła pani Cecylia Płaza, a nauczycielem fortepianu była Lilianna Rydz. przez lata ćwiczenia od różnych naKiedy zaczął się Pan intereso- uczycieli, w samotności, w sali z fortepianem 2 godziny, czasem trochę
wać muzyką poważną?
Muzyką klasyczną zainteresowa- dłużej, staram się to robić codziennie.
łem się w Szkole Muzycznej II stop- Gdzie można Pana usłyszeć?
W najbliższym czasie rozpoczynia w Kielcach, gdzie rozpocząłem
naukę śpiewu klasycznego. Wcze- nam próby w Operze w Gdańsku w
śniej słuchałem dużo muzyki popu- operze pt. „Olga” (premiera 11 października), następnie lecę do Clujlarnej, rozrywkowej.
Co albo kto zdecydował, że za- -Napoki w Rumunii, żeby zaśpiewać
czął Pan śpiewać arie operowe? Mefistofelesa w „Potępieniu Fausta”
Rozpoczęcie nauki w szkole mu- Berlioza, potem mam przedstawiezycznej w klasie śpiewu klasycznego nia w Operze w Lyonie, gdzie wezmę
udział w operze „La Lune” Carla Orfobligowało mnie do tego.
Gdzie Pan uczył się (uczy) śpieJan Żądło, urodzony w 1990 roku w Kępnie, baryton. Jest członkiem Akademii Operowej w Teatrze Wielkim
wu?
Naukę śpiewu rozpocząłem w Operze Narodowej w Warszawie gdzie uczy się u Eytana Pessena. Ukończył studia magisterskie na Akademii
Kielcach w Szkole Muzycznej, potem Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie dra Adama Szerszenia. Zadebiutował tytułową partią
w operze Don Giovanni W.A. Mozarta w OperzeŚląskiej pod batutą Michała Klauzy. Partię tę wykonał również w
była Akademia Muzyczna w Kato- Brown Theatre Kentucky Opera w Louisville (USA). Wziął udział w realizacji opery „Cud, albo Krakowiaki i Górale”
wicach, której jestem absolwentem, Jana Stefaniego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie wystąpił jako Bardos. W bieżącym sezonie wystąpił
następnie Akademia Operowa w Te- jako Halabardnik w Goplanie Władysława Żeleńskiego na deskach Opery Narodowej. Współpracował z Filharmonią
atrze Wielkim Operze Narodowej w Śląską, Filharmonią Świętokrzyską oraz Filharmonią Zabrzańską. Jest laureatem: II nagrody na Międzynarodowym
Warszawie, gdzie bez wątpliwości Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina we Vrablach na Słowacji (2013) oraz nagrody specjalnej dla najbardziej
nauczyłem się najwięcej. Nauka śpie- obiecującego młodego śpiewaka na konkursie im. Antoniny Campi w Lublinie (2017). Brał udział w kursach
wu to także bezcenne rozmowy z bar- wokalnych prowadzonych m.in. przez Matthiasa Rexrottha, Izabelę Kłosińską, Neila Schicoffa, Andrzeja Dobbera,
Brende Hurley, Jerzego Marchwińskiego. W sezonie 2017/2018 wystąpi m.in. w La belle dormente nel bosco
dziej doświadczonymi kolegami ze Ottorino Respighiego w Opera de Lyon. Źródło: opera.poznan.pl
sceny. Formalną naukę śpiewu skoń-

Blisko 20 mln zł na przywracanie połączeń autobusowych
w Wielkopolsce

Środki na przywrócenie
połączeń lokalnych
W piątek, 2 sierpnia 2019 r., wystartował nabór w ramach rządowego
programu, którego celem jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych.
Jak poinformował wojewoda
Zbigniew Hoffmann, w Wielkopolsce do rozdysponowania będzie
kwota ponad 19,8 mln zł. Środki
pochodzą z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.
Zgodnie z założeniami rządowego funduszu dopłacie podlegają linie
komunikacyjne
niefunkcjonujące
co najmniej 3 miesiące przed dniem

2019 r. Dopłata będzie wynosiła nie
więcej niż 1 zł do 1 wozokilometra
przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania
dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części
ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
Wnioski o objęcie w 2019 r. dopłatą z funduszu organizator składa
w terminie do 12 sierpnia br.
W organizowanych wcześniej
spotkaniach, poświęconych przywróceniu połączeń autobusowych,

– Celem naszych działań jest likwidacja białych
plam komunikacyjnych w Wielkopolsce
– powiedział wojewoda Zbigniew Hoffmann

wejścia w życie ustawy oraz linie,
na które umowa o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po
dniu wejścia w życie ustawy. – Celem naszych działań jest likwidacja
białych plam komunikacyjnych w
Wielkopolsce. Jest wiele osób, które
poprzez brak dostępu do komunikacji zbiorowej mogą czuć się komunikacyjnie wykluczone, przede wszystkim w mniejszych miejscowościach
czy wsiach. Transport publiczny nie
powinien być przywilejem a standardem. Standardem powinna być możliwość dotarcia środkami transportu
publicznego do pracy, szkoły, szpitala czy przychodni – mówi wojewoda
wielkopolski Z. Hoffmann. Jak dodaje, to kolejny realizowany przez rząd
premiera Mateusza Morawickiego
program, który staje się faktem. –
Jestem przekonany, że odtworzenie
wielu połączeń autobusowych pozwoli również pobudzić przedsiębiorczość i zwiększy możliwości biznesu w kontekście tworzenia nowych
miejsc pracy - tłumaczy wojewoda.
Wśród głównych kryteriów, które będzie brał pod uwagę wojewoda,
znajdą się m.in. powierzchnia obszaru, liczba mieszkańców czy liczba
i długość linii komunikacyjnych w
przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Zgodnie z zasadami funduszu
dopłaty są udzielane wyłącznie do
przewozów wykonywanych od dnia
wejścia w życie ustawy do 31 grudnia

uczestniczyła przedstawicielka samorządu powiatu kępińskiego – wicestarosta Alicja Śniegocka.
Jak wyjaśnia, wzięła udział w
poświęconych temu tematowi spotkaniach, które odbywały się w
Poznaniu i Warszawie, a uzyskane
materiały i informacje przekazane
zostały włodarzom gmin naszego
powiatu. - Cały czas przyglądamy
się tej sprawie, jednak problemem
jest brak przedsiębiorstw, które mogłyby się podjąć obsługi połączeń na
naszym terenie. Problem został zasygnalizowany przez pojedyncze osoby
– przyznaje wicestarosta. - Już w poprzedniej kadencji do samorządów
gminnych wysyłane były zapytania
w tej sprawie, bowiem przywrócenie
lokalnych połączeń autobusowych
wymagałoby porozumienia Powiatu
z poszczególnymi Gminami - tłumaczy. - Wiem, że na terenie kraju, a
także i powiatu, są takie białe plamy
na mapie, miejsca, których mieszkańcy faktycznie nie mają szans bez
transportu publicznego dojechania
do pracy, szkoły czy szpitala. W naszym powiecie podczas roku szkolnego istnieje problem skorzystania z
transportu dedykowanego uczniom.
W związku z wejściem w życie nowych przepisów zaproponujemy
współpracę samorządowi gminnemu
w celu wyeliminowania wykluczonych miejscowości i aby umożliwić
mieszkańcom, a zwłaszcza uczniom
odpowiedni dojazd do szkół – dodaje.
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

Tygodnik Kępiński 8 sierpnia 2019

5

Aktualności

informacje

W czwartek, 25 lipca br., w Poznaniu wicewojewoda województwa wielkopolskiego Aneta Niestrawska podpisała kolejne umowy w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, w tym umowę z Powiatem Kępińskim na dofinansowanie kwotą 2.921.951,00 zł przebudowy drogi Myjomice-Kierzno

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Kolejne 15 mln zł
trafiło do samorządów
Wicewojewoda Aneta Niestrawska podpisała dziewięć umów w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowy zostały zawarte w
Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Łączna kwota dofinansowania
wyniosła 15 mln zł. - Wojewoda wielkopolski do tej pory w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przekazał samorządom blisko 40 mln zł.
Dziś podpisujemy kolejne umowy,
których wartość wynosi blisko 15
mln zł. Środki otrzymają 4 powiaty
i 5 gmin - mówiła wicewojewoda A.
Niestrawska.
Wśród największych beneficjentów były samorządy powiatowe,
m.in. kępiński (2,9 mln zł), kościański (2,5 mln zł) i pilski (2,4 mln zł). Z
kolei wśród gmin największe środki
trafiły do Pleszewa (3,2 mln zł) czy
gminy Rawicz (1,4 mln zł).
Wicewojewoda podkreśliła również znaczenie Funduszu Dróg Samorządowych dla zrównoważonego
rozwoju Wielkopolski. - Gdy przejeżdżamy przez Wielkopolskę, to wiele
zmian jest już widocznych, ale są

i mniejsze oraz biedniejsze gminy,
którym Fundusz Dróg Samorządowych umożliwił znaczne zmiany w
infrastrukturze. Naszym celem jest
wyrównywanie szans oraz prowadzenie polityki związanej ze zrównowa-

mieć możliwość rozwoju i dążenia do
standardów gmin bogatych - powiedziała.
Fundusz Dróg Samorządowych
ma na celu poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego i parametrów tech-

Starosta Robert Kieruzal wspólnie z wicestarostą Alicją Śniegocką złożyli podpisy pod
umową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5677P Myjomice-Kierzno.
Fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

żonym rozwojem regionów - sołectw,
gmin i powiatów. Nie może być tak,
że te biedniejsze gminy o gorszej infrastrukturze są odsuwane na boczny tor. Właśnie te gminy powinny

nicznych lokalnej sieci drogowej,
a także poprawę oraz zwiększenie
atrakcyjności i dostępności terenów
inwestycyjnych. Rozwój lokalnej
infrastruktury drogowej stanowi

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie każdy dzień, tydzień i miesiąc wypełniony jest różnego rodzaju aktywnościami

Spełniają marzenia
Jak tłumaczą pracownicy kępińskiego Środowiskowego Domu Samopomocy: - Uczymy najprostszych
czynności dnia codziennego, kształtujemy umiejętności niezbędne, żeby
współuczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym w naszym mieście. Promujemy też nasz ośrodek
Podczas jednej z wycieczek relaksowano
się w Kobylej Górze
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wśród mieszkańców Kępna. Celem
jest walka ze stereotypami, ze stygmatyzacją osób niepełnosprawnych,
umożliwienie im czerpania z życia
„garściami”.
Od maja w placówce realizowany jest projekt „Spełniamy marzenia” współfinansowany ze środków

PFRON. W jego ramach uczestnicy
wzięli udział w „czekoladowych”
warsztatach, latali poduszkowcem,
uczestniczyli w zajęciach animacyjnych oraz w treningu piłki nożnej,
prowadzonym przez piłkarzy Polonii
Kępno. Mieli również niepowtarzalną
okazję zobaczenia, jak pracują dziennikarze kępińskiego Radia SUD, a to
jeszcze nie koniec, bo projekt trwa do
września.
W międzyczasie zorganizowano
także kilka wycieczek m.in. do Wrocławia, Kobylej Góry oraz Studnicy
– pięknego lasu z niezwykłą historią.
- Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego domu
zapraszamy w nasze progi przy ul.
Wawrzyniaka 10. Warto odwiedzić
również profil na Facebooku: Środowiskowy Dom Samopomocy Kępno,
gdzie na bieżąco publikujemy zdjęcia z życia naszego domu – zachęca
Monika Banaś, terapeuta zajęciowy
w ŚDS.
Oprac. bem
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przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na
szczeblu krajowym w odniesieniu
do budowy systemu autostrad i dróg
ekspresowych, przyczyniając się do
stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.
Środki Funduszu przekazywane
są na dofinansowanie budowy, przebudowy i remonty dróg powiatowych
i dróg gminnych, a także budowę
mostów lokalizowanych w ciągach
dróg wojewódzkich, powiatowych i
gminnych. Poza tym FDS pozwala na
finansowanie budowy, przebudowy
i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu
obronnym.
Dofinansowanie przebudowy
drogi powiatowej
Myjomice-Kierzno
Podczas spotkania w Poznaniu
starosta Robert Kieruzal wspólnie z wicestarostą Alicją Śniegocką złożyli podpisy pod umową na
dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej 5677P Myjomic-Kierzno. Wartość udzielonej Powiatowi Kępińskiemu dotacji w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych to
2.921.951,00 złotych.
Warto przypomnieć, że prace
związane z dofinansowaną inwestycją już się toczą. Wykonawcą robót
drogowych zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Łącznie koszt zadania
wyniesie 6.407.422,12 złotych. W
ramach tej sumy 2 921.951,00 złotych
stanowić będzie dofinansowanie, pozostałą część kosztów pokryje Powiat

Kępiński w ramach swojego budżetu.
Harmonogram inwestycji zakłada
zakończenie prac drogowych do 16
grudnia br.
Fundusz Dróg
Samorządowych na 2020 rok
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ogłosił już nabór w
ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.
Do wielkopolskich samorządów
trafić ma 228 mln zł, a wojewoda
podkreśla, że liczy na ich duże zainteresowanie. - To kolejny nabór
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu wiele
wielkopolskich gmin i powiatów będzie miało szansę otrzymać znaczne
wsparcie finansowe. Ponad 200 mln
zł pozwoli na realizację projektów,
które do tej pory dla wielu mniejszych czy biedniejszych samorządów
były nieosiągalne. Fundusz Dróg
Samorządowych ma służyć zrównoważonemu rozwojowi Wielkopolski
– zapowiada Z. Hoffmann.
Gminy i powiaty z Wielkopolski
mogą składać wnioski od 27 lipca do
26 sierpnia 2019 roku. Nie ma limitów w liczbie wniosków, co oznacza,
że jeden samorząd może ich zgłosić
nawet kilka. Opiniująca projekty komisja wojewody bierze pod uwagę takie elementy, jak wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego,
poprawę jakości życia mieszkańców
i zapewnienie spójności terytorialnej
na obszarze województwa. Maksymalne dofinansowanie może sięgać
nawet do 80% kosztów zadania i wynosić do 30 mln zł.
Oprac. bem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stale
rozwija portal „IRZplus”. Właśnie wyposażyła go w kolejne funkcje przydatne rolnikom korzystającym z tego
internetowego narzędzia

Nowości
w portalu „IRZplus”
Portal „IRZplus”, który jest przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich, ruszył w sierpniu 2018 r.
Łączy on w sobie zalety elektronicznej księgi stada, gromadzącej wszystkie potrzebne rolnikowi informacje o
hodowanych przez niego krowach,
kozach, świniach czy owcach, a także
platformy umożliwiającej załatwienie bez konieczności udawania się
do urzędu spraw wymaganych przy
posiadaniu zwierząt gospodarskich.
Nowa, uruchomiona właśnie
modyfikacja portalu pozwala w łatwiejszy sposób zgłaszać zwierzęta
do rejestru, informować Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o ich przemieszczeniach,
wnioskować o numery kolczyków i
paszporty oraz ich duplikaty bez konieczności wizyty w biurach powiatowych lub wysyłania dokumentów
pocztą.

Rolnik korzystający z portalu
„IRZplus” ma teraz możliwość: zarejestrowania siedziby stada, wyszukania jego stanu na wybrany dzień,
złożenia nowego formularza wniosku
o przydzielenie numeru dla drugiego
kolczyka dla owiec albo kóz, poprawienia dokumentu zgłoszenia cofniętego z ARiMR, złożenia korekty
zgłoszenia zaproponowanej przez
Agencję, zaakceptowania kolejnych
propozycji zgłoszeń sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia, gdy inne podmioty złożą zgłoszenia przez portal, nadania uprawnień
do „IRZplus” swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń, wydrukowania listy zwierząt, zdarzeń oraz
dokumentów składanych w portalu
oraz zapisania znajdujących się w
nim danych na swoim komputerze.
Oprac. KR

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji:
www.arimr.gov.pl w zakładce IRZ.
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wydarzenia

Kępiński Klub „Amazonki” ciągle aktywny w prowadzeniu rehabilitacji na rzecz kobiet po mastektomii. W obliczu zagrożenia panie wybierają różne drogi: negację, bierność, ucieczkę, poszukiwanie
sensu, aktywność. W Kępnie Zarząd Klubu Amazonek wybrał drogę działania, pokonywania przeszkód, inspirowania i mobilizowania do twórczych poszukiwań

Rejs statkiem – podziwianie
zachodu słońca na morzu

Kępiński Klub „Amazonki” nie próżnuje
Nordic Walking
jako rodzaj rehabilitacji
Wakacje sprzyjają wdrażaniu w
życie ciekawych inicjatyw i wypra-

cowanych projektów. Kępiński Klub
„Amazonki” również nie próżnował
w tym zakresie. 17 lipca br. zorganizował VII Marsz Integracyjny Nordic

Tuż przed wymarszem do Grębanina trzeba było
uczestniczyć w zaplanowanej rozgrzewce

Walking. Spotkanie rozpoczęło się o
godzinie 16.00 na boisku „Przemysław” w Kępnie i trwało do 21.00,
zakończyło się wspólnym biesiadowaniem. W programie organizatorzy
zaproponowali uczestnikom m.in.:
rozgrzewkę, instruktaż dotyczący
Nordic Walking oraz sześciokilometrowy marsz w kierunku Grębanina.
Po powrocie rozpoczęto wspólne
grillowanie, które – jak zwykle w
Klubie – przebiegało w życzliwej
i przyjacielskiej atmosferze. Od
lat zadanie realizowane jest dzięki
wsparciu finansowemu Burmistrza
Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa. Integracyjny marsz jest realizacją zadania publicznego z zakresu
ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumie-

Podczas plenerowego kina w Kępnie mieszkańcy mogli zobaczyć „Bohemian Rhapsody”

Filmowa noc pod gołym niebem

W piątek, 26 lipca br., na kępińskim Rynku odbyło się niecodzienne wydarzenie. Tego dnia w Kępnie
gościło plenerowe kino. Mieszkańcy

podczas nocnego seansu mogli zobaczyć jeden z najgłośniejszych filmów
ostatnich lat – „Bohemian Rhapsody”, przedstawiający historię jednego

Tak dużej publiczności kino plenerowe
w Kępnie jeszcze nie miało. Fot. Radio SUD

z najpopularniejszych zespołów rockowych wszechczasów – „Queen”.
Wydarzenie zostało zorganizowane
przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, kino „Sokolnia” oraz Kępiński
Ośrodek Kultury.
Niesamowite doznania i niepowtarzalną atmosferę seansu filmowego pod gołym niebem zapewnił
z największy w Polsce ekran. Tak
dużej publiczności kino plenerowe
w Kępnie jeszcze nie miało. Koce,
leżaki, ławki oraz krzesła – wszystko
okazało się przydatne, aby wspólnie
obejrzeć film. W wydarzeniu tłumnie
udział wzięli mieszkańcy i goście,
starsi i młodsi, kinomaniacy i fani legendarnego zespołu „Queen”. KR

niu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej. Tym razem
przedsięwzięcie wdrażano w życie
pod nazwą „Amazonki kochają życie”. Celem zadania jest rehabilitacja
psychofizyczna kobiet po przebytej
chorobie nowotworowej piersi oraz
wzrost prozdrowotnej świadomości i
nagłośnienie problematyki raka piersi
wśród społeczności lokalnej.
Morska rehabilitacja
W dniach od 29 czerwca 2019 r.
do 6 lipca 2019 r. kępińskie Amazonki przebywały w Kołobrzegu. W
ten sposób realizowano następne zadania z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin
i osób. Z nadmorskiej rehabilitacji,
którą sfinansował Wojewoda Wielkopolski, skorzystało 35 osób. Podczas
pobytu nad morzem rozgrywano mecze piłki plażowej, rywalizowano w

ringo i organizowano marsze Nordic
Walking. Zwiedzano też Kołobrzeg,
odbyto również rejs statkiem w celu
obserwacji zachodu słońca. Ważnym
punktem w programie okazało się
spotkanie z paniami ze Stowarzyszenia Amazonek w Kołobrzegu.
Wspólne doświadczenia sprawiły, że
kołobrzeskie i kępińskie Amazonki
przeżyły bardzo ciekawą i owocną
rozmowę.
W książce „A jednak jestem...”
jedna z bohaterek, kępińska Amazonka, tak powiedziała: ...życie jest
nieprzewidywalne, ale właśnie ten
fakt sprawia, że jest piękne. Jeszcze
nie tak niedawno w naszym mieście
nieczęsto słyszano o wspieraniu kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi, ale od kilku lat rzadko
kto nie słyszał o takich działaniach.
Panie ze Stowarzyszenia Kępiński
Klub „Amazonki”, tak trzymać.
Grażyna Gatner

Ostrzegamy klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przed fałszywymi mailami, które rzekomo mają pochodzić
z ZUS. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem
komputera i kradzieżą danych wrażliwych

Uwaga na oszustów
podszywających się pod ZUS!

W ostatnich dniach niektórzy zawiera imię i nazwisko konkretz klientów Zakładu Ubezpieczeń nego pracownika ZUS – zaznacza
Społecznych otrzymali maile zaty- regionalna rzecznik prasowa ZUS w
tułowane „Składka” z informacją o Wielkopolsce Marlena Nowicka.
ZUS ostrzega, by w żadnym
błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić
z kancelarii ZUS. W stopce
adresowej widnieje natomiast rozwinięcie „gov.pl”,
którego to ZUS nie używa.
Każdy z maili ma dołączony
załącznik, teoretycznie z informacją o błędnie opłaconych składkach.
ZUS przypomina, że
drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach ZUS ostrzega, by nie odpowiadać na maile, które
składkowych. - Za pośred- rzekomo pochodzą z Zakładu i nie otwierać załączników
nictwem
korespondencji
elektronicznej klienci Zakładu nie przypadku nie odpowiadać na maile,
otrzymują żadnych wezwań do za- które rzekomo pochodzą z Zakładu i
płaty czy też informacji o nadpła- nie otwierać zawartych w korespontach. Drogą elektroniczną ZUS kon- dencji załączników. Korespondencja
taktuje się jedynie z tymi klientami, tego typu ma bowiem najczęściej na
którzy posiadają konto na portalu celu zainfekowanie komputera lub
Platformy Usług Elektronicznych i uzyskanie dostępu do danych, które
wybrali taką właśnie formę kontak- zapisane są w jego pamięci.
Oprac. KR
tu. Mail w takim przypadku zawsze
W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej
korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi
Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym: cot@zus.pl.
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Policja

straż pożarna
Zastępy z JRG Kępno zostały zadysponowane do rozszczelnionego gazociągu w miejscowości Osiny

Uszkodzili gazociąg

Podczas wykonywania przyłącza wody uszkodzeniu
uległa rura z gazem. Fot. KP PSP Kępno

stało uszczelnione przed przybyciem
służb przez firmę wykonującą przyłącze. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie sprawdzono miejsce rozszczelnienia instalacji przy
pomocy detektora. Po dokonaniu
pomiarów zagrożenia nie stwierdzono. Przybyłe na miejsce zdarzenia
pogotowie gazowe zabezpieczyło
uszkodzoną rurę przy pomocy dodatkowych zacisków – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski. Oprac. KR

Pożar samochodu w miejscowości Proszów

Fot. KP PSP Kępno

W czwartek, 1 sierpnia br., około
godziny 9.20, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu gazociągu w miejscowości
Osiny. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Po przybyciu
na miejsce pierwszych jednostek
ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że podczas wykonywania
przyłącza wody uszkodzeniu uległa
rura z gazem. Rozszczelnienie zo-

Niemiecka policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym sprawcę tragedii sprzed
11 lat. Wówczas czterej motocykliści w wieku 20-26 lat zginęli na drodze krajowej nr 11
między Słupią a Piaskami

Sprawca wypadku trafił
do więzienia po 11 latach

Po kilku latach poszukiwań listem gończym zatrzymano Kacpra
M., sprawcę wypadku, w którym zginęło czterech motocyklistów.
Do zdarzenia doszło 11 lat temu,
28 września 2008 r., po godzinie 19.00,
na drodze krajowej nr 11 między Słupią a Piaskami. Na prostym odcinku
drogi 22-letni wówczas Kacper M.,
mieszkaniec Słupi pod Kępnem, kierujący alfą romeo, chcąc wyprzedzić
jadące przed nim auto, zjechał nagle
na przeciwległy pas jezdni i zderzył się
z czterema jadącymi z przeciwka motocyklistami w wieku 20-26 lat. Troje
z nich – mieszkający w Lipiu bracia:
23-letni Piotr O. i 26-letni Roman O.
oraz 26-letni Remigiusz D. z Opatowa
– poniosło śmierć na miejscu, czwarty
– 20-letni Dariusz S. z Lipia – zmarł
po przewiezieniu do szpitala. Kacper
M. trafił do szpitala z obrażeniami
ciała. Kilka miesięcy później sprawca
zdarzenia usłyszał wyrok – 5 lat pozbawienia wolności.
Kary jednak nie odbył – przeszedł wszystkie procedury odwoławcze, składał apelacje do sądów
wszystkich instancji, o ułaskawienie
prosił także prezydenta RP. Wyrok
został utrzymany, ale mężczyzna
uciekł za granicę. Przez wiele lat nie
udało się doprowadzić do ekstradycji.

Jak podaje portal tvn24.pl, po
uprawomocnieniu się wyroku w
2016 r. Kacper M. nie stawił się do
odbycia kary. - Na początku 2016 r.
najpierw został wydany za nim list
gończy. Po kilku miesiącach policja

mężczyznę udało się zatrzymać we
Włoszech, ale tamtejszy sąd odmówił
wydania go do Polski.
Dopiero teraz sprawca wypadku
wpadł w ręce niemieckiej policji,
która przekazała go stronie polskiej

Kierujący alfą romeo, chcąc wyprzedzić jadące przed nim auto,
zderzył się z czterema motocyklistami. Fot. archiwum Radio SUD

w Kępnie zawnioskowała do sądu
rejonowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, dlatego że
z posiadanych przez nas informacji
wynikało, że skazany przebywa na
terenie Europy Zachodniej, głównie w Niemczech – mówi zastępca
naczelnika Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie kom. Mateusz Lewek. W 2018 r.

31 lipca br. - Nie było to przestępstwo
stricte kryminalne, jednak w zdarzeniu drogowym zginęły wówczas cztery osoby. Sprawca tego zdarzenia
przez bardzo długi okres ukrywał się
na zachodzie Europy. Teraz udało
się go zatrzymać na terytorium Niemiec. Aktualnie jest już w areszcie –
podkreśla kom. M. Lewek.
Oprac. KR

Kolejni pijani kierowcy zostali zatrzymani na drogach powiatu kępińskiego

Kierowali na „podwójnym gazie”

Znów palił się samochód
W sobotę, 3 sierpnia br., około
godziny 9.24, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze
samochodu w miejscowości Proszów.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Proszów i OSP
Rychtal. - Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek ochrony prze-

ciwpożarowej stwierdzono pożar
samochodu osobowego. Kierowca
pojazdu znajdował się na zewnątrz
i nie wymagał pomocy medycznej.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu dwóch prądów gaśniczych
w natarciu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz podali dwa
prądy gaśnicze w natarciu na pożar. Fot. KP PSP Kępno
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20 lipca br., około godziny 21.00,
na skrzyżowaniu ul. Estkowskiego i Sportowej w Kępnie doszło do
kolizji. Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, którzy
udali się na miejsce zdarzenia, ustalili, że kierujący samochodem marki
Opel – 25-letni obywatel Ukrainy
– nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej fiatem punto – 34-letniej mieszkance powiatu
wieruszowskiego. - Jak się okazało
podczas dalszych czynności, sprawca tego zdarzenia nie posiadał przy
sobie prawa jazdy, a w wydychanym
powietrzu miał ponad promil alkoholu – mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st.
post. Rafał Stramowski.
25 lipca br., około godziny 12.30,
policjanci zatrzymali w Olszowie
60-letniego mieszkańca powiatu kępińskiego, który kierował fiatem na
„podwójnym gazie”. - Kierowca, z
uwagi na nieprawidłową i zagrażającą bezpieczeństwu w ruchu drogowym jazdę po drodze publicznej,
został zatrzymany i poddany kontroli trzeźwości. Jak się okazało, w
wydychanym powietrzu miał prawie
3 promile alkoholu – relacjonuje st.
post. R. Stramowski.
28 lipca br. kępińscy policjanci
zatrzymali kolejnego pijanego kierowcę – 41-letniego obywatela Ukrainy, który pod wpływem alkoholu
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kierował pojazdem marki Audi i w
wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru cofania doprowadził
do zderzenia z unieruchomionym
pojazdem marki Chrysler. Badanie
kierowcy wykazało prawie 2 promile
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Tego samego dnia, o godzinie
22.30, kępińscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że kierowca srebrnego

nym powietrzu – informuje st. post.
R. Stramowski.
Kolejny pijany kierowca został
zatrzymany 3 sierpnia br. Kępińscy
funkcjonariusze na Os. Kopa w Kępnie zatrzymali do kontroli samochód
osobowy marki Opel Astra. Przyczyną kontroli było popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym. Oplem
kierował 23-letni obywatel Ukrainy.

Wszyscy kierujący zostali zatrzymani i stracili prawo jazdy, a po wytrzeźwieniu
usłyszeli zarzuty. Fot. http://www.lubuska.policja.gov.pl

bmw uszkodził opłotowanie jednej
z posesji w miejscowości Jankowy,
a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. - Policjanci, którzy przybyli
na miejsce, bardzo szybko ustalili
kierującego. Jak się okazało, był
nim 32-letni obywatel Ukrainy. Badanie trzeźwości wykazało ponad
2,5 promila alkoholu w wydycha-

Okazało się, że 23-latek kierował w
stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wszyscy kierujący zostali zatrzymani i stracili prawo jazdy, a po wytrzeźwieniu usłyszeli odpowiednie
zarzuty.
Oprac. KR

Policja / Straż pożarna

informacje

W trakcie działań na drodze policjantom towarzyszył duchowny

Inwentaryzacja gniazd bociana białego

Kierowców pouczali mundurowi i... ksiądz
26 lipca br., z inicjatywy komendanta powiatowego Policji w Kępnie
mł. insp. Roberta Ciesielskiego
oraz kapelana kępińskich policjantów ks. Sławomira Nowaka, funk-

działania w związku ze świętem patrona kierowców – św. Krzysztofa.
Nietypowa służba policjantów
kępińskiej drogówki rozpoczęła się
zastosowaniem kilku pouczeń. Du-

Duchowny wraz z policjantami przekonywał kierowców
do rozsądnej i bezpiecznej jazdy. Fot. KPP Kępno

cjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie wraz z kapelanem na drogach
powiatu kępińskiego przeprowadzili

chowny wraz z policjantami przekonywał kierowców do rozsądnej
i bezpiecznej jazdy samochodem.
- Założeniem prowadzonej akcji było

uświadomienie użytkownikom dróg,
jak ważne dla ich zdrowia i życia jest
przestrzeganie przez nich obowiązujących przepisów prawa w ruchu
drogowym – wyjaśnił oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. post. Rafał Stramowski. W
rozmowach z kierowcami zarówno
ks. S. Nowak, jak i policjanci, zwracali uwagę na odpowiednie wyposażenie pojazdu wyruszającego w
drogę, stan trzeźwości kierowcy oraz
rozwagę w czasie jazdy.
W trakcie kontroli kierowcy
otrzymywali obrazki z wizerunkiem
św. Krzysztofa, który ma ich strzec i
przypominać o bezpiecznej jeździe.
- Akcja po raz kolejny spotkała
się z ciepłym przyjęciem wśród użytkowników dróg. Choć początkowo
byli zdziwieni niecodziennym widokiem, to po chwili z uśmiechem witali
zatrzymujące ich do kontroli osoby –
podsumował st. post. R. Stramowski.
KR

Kolejny pożar ścierniska

23 młode boćki
w gminie Kępno

Na terenie gminy Kępno
wychowano 23 młode boćki

W lipcu br., jak co roku, dokonano inwentaryzacji bocianich gniazd
na terenie gminy Kępno. Odwiedzając miejsca gniazdowania tego
sympatycznego ptaka, rozmawiano z
gospodarzami posesji, na których zamieszkują. Były to bardzo miłe spotkania, bowiem gospodarze interesu-

wrócą. Gniazda powoli zarastają.
Porównując poprzednie lata, liczebność młodych boćków jest na
dość dobrym poziomie. Więcej młodych odnotowano tylko w ubiegłym
roku – 25. Wcześniejsze lata były
mniej korzystne dla tych sympatycznych ptaków.
SP Kierzno

Spaliło się pół hektara ścierniska
w Opatowie
2 sierpnia br., około godziny 11.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze ścierniska w Opatowie. Na miejsce
zadysponowane zostały zastępy z Jednostki RatowTeren objęty pożarem strażacy dokładnie
przelali wodą. Fot. OSP Opatów
Na miejscu działali strażacy z JRG Kępno, OSP
Opatów i OSP Łęka Opatowska. Fot. OSP Opatów

niczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Opatów i OSP
Łęka Opatowska. - Po dotarciu na miejsce akcji
zadaniem strażaków było zabezpieczenie miejsca
zdarzenia oraz podanie jednego prądu wody w
natarciu. Teren objęty pożarem – około 0,5 ha –
dokładnie przelano wodą – relacjonują druhowie
z OSP Opatów.
Oprac. KR

Nietypowe zdarzenie w miejscowości Szalonka

Strażacy ratowali topiącą się krowę

20 lipca br. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie o krowie topiącej się w rzece Pomianka

w miejscowości Szalonka. Na miejsce
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Łęka Opatowska. - Na
miejscu okazało się, że w wodzie znaj-

Po kilkunastu minutowej akcji ratowniczej strażaków i rolników krowę
udało się bezpiecznie wydobyć z rzeki. Fot. OSP Łęka Opatowska

duje się wycieńczona, cielna krowa,
która najprawdopodobniej spędziła
kilka godzin w wodzie. Właściciele
zwierzęcia bezskutecznie próbowali
wydobyć krowę, wezwali na pomoc
straż pożarną. Po kilkunastuminutowej akcji ratowniczej strażaków
krowę o wadze około 500 kg udało
się bezpiecznie wydobyć z miejsca
zagrażającego jej życiu. Po kilku
minutach uratowana krowa wstała
na nogi o własnych siłach i wróciła
na pastwisko – relacjonują druhowie
z OSP Łęka Opatowska.
To nietypowe zdarzenie dowodzi,
że strażacy spieszą na pomoc zarówno ludziom, jak i zwierzętom, oraz
zaciekle działają nie tylko podczas
gaszenia pożarów czy likwidowania
skutków wypadków i zjawisk pogodowych.
KR

Porównując poprzednie lata, liczebność młodych
boćków jest na dość dobrym poziomie

ją się swoimi gośćmi oraz przeżywają
ich sukcesy i porażki.
Większość gniazd została zasiedlona i w każdym z nich dochowano
się potomstwa. Ostatecznie na terenie
gminy Kępno wychowano 23 młode
boćki. Straty odnotowano w Świbie,
gdzie po walkach pierwszy lęg (trzy
jaja) został stracony i samica ponownie złożyła trzy jaja. Już po wykluciu jedno młode zostało wyrzucone i
ostatecznie para dochowała się dwojga
młodych. Również w Ostrówcu jedno
młode zostało wyrzucone. Zasiedlonych gniazd w sumie jest 8. Największe lęgi udało się odchować bocianom
w miejscowościach: Olszowa, Kierzno
i Borek Mielęcki – w każdym z nich
wychowano po 4 młode. W Osinach
w jednym z gniazd wychowały się 3
młode, a w drugim – 2 młode. Również 2 młode są w Przybyszowie i
Ostrówcu.
Kolejny raz niezasiedlone pozostały dwa gniazda: przy byłym PGR Domanin oraz w miejscowości Korzeń.
Prawdopodobnie tam bociany już nie

Zestawienie
młodych bocianów
w latach:
2002 r.
– 19 młodych
2003 r.
– 13 młodych
2004 r.
– 18 młodych
2005 r.
– 13 młodych
2006 r.
– 16 młodych
2007 r.
– 19 młodych
2008 r.
– 23 młode
2009 r.
– 11 młodych
2010 r.
– 22 młode
2011 r.
– 23 młode
2012 r.
– 23 młode
2013 r.
– 15 młodych
2014 r.
– 23 młode
2015 r.
– 21 młodych
2016 r.
– 18 młodych
2017 r.
– 18 młodych
2018 r.
– 25 młodych
2019 r.
– 23 młode

REKLAMY
reklamy
i ogłoszenia
drobne
I OG£OSZENIA DROBNE

przyjmujemy codziennie (pn.-pt.)
w godz. 9.00-16.00.

PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78
292 8462 / 78 292 84
kontakt:
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Informacje

aktualności
Krzysztof Zawada przewodniczącym Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie

Powiatowa Rada WIR
z nowym przewodniczącym

Młodzież uczestnicząca w projekcie „Strefa Młodych” z programu „Równać Szanse”
przygotowała dla przedszkolaków przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”

Rada Powiatowa Wielkopolskiej
Izby Rolniczej w Kępnie

Nowym przewodniczącym Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Kępnie został wybrany jednogłośnie sołtys Zgorzelca w
gminie Rychtal - Krzysztof Zawada,
który w minionej kadencji był delegatem do WIR w powiecie kępińskim.
Jest także radnym Rady Gminy w
Rychtalu oraz członkiem Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów
Ziemi Kępińskiej, przewodzącym
sołtysom w gminie Rychtal.
Wybrano też delegatów Powiatowej Rady WIR w powiecie kępińskim. Lista delegatów z poszczególnych gmin prezentuje się następująco:
Bralin - Paweł Kokot, Stanisław
Lenort, Kępno – Adam Kowalczyk,
Stanisław Młynarczyk, Łęka Opatowska - Krzysztof Nawrot, Kazimierz Nawrot, Perzów – Karol
Pawelka, Agnieszka Gaicka, Rychtal – Krzysztof Zawada, Andrzej
Ostrysz, Trzcinica – Szymon Maryniak, Stanisław Polowy.
Kolejnym etapem będzie Walne
Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Poznaniu, podczas którego 31 powiatów wielkopolskich zade-

cyduje, kto zostanie prezesem Wielkopolskiej Izby na nową kadencję
oraz wybierze pozostałych członków
Zarządu, komisję rewizyjną i komisje
problemowe.

Przewodniczący Krzysztof Zawada
wybrany został jednogłośnie

Do Poznania pojadą i podczas
Walnego Zgromadzenia będą reprezentować powiat kępiński: przewodniczący K. Zawada i Krzysztof Nawrot z gminy Łęka Opatowska.
Andrzej Wawrzyniak

Trwa kompleksowy remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie

Nowy rok szkolny
– nowa stołówka

Z roku na rok Gmina Kępno
poprawia infrastrukturę, zarówno
szkolną, jak i sportową, przy kępińskich placówkach oświatowych.
Okres wakacyjny to najlepszy czas,
aby wykonać konieczne remonty i
modernizacje.
Obecnie trwa kompleksowy
remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego
w Kępnie. Remont obejmuje m.in.
wymianę instalacji elektrycznej,
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modernizację systemu wentylacji
i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
wymianę płytek ceramicznych oraz
przebudowę ścian działowych wraz z
przywróceniem okien pomiędzy jadalnią a kuchnią. W ramach zadania
położone zastaną tynki i pomalowane pomieszczenia, a także zakupiona
zostanie szafa przelotowa. Zakończenie prac zaplanowano na ostatni
tydzień sierpnia, a jego koszt to około
100.000 zł.
Oprac. KR

Młodzi zaprosili najmłodszych do świata baśni
30 lipca 2019 r. grupa dzieci z
Przedszkola Kochających Serc Sióstr
Boromeuszek w Kępnie zaproszona
została do Powiatowej Biblioteki Publicznej, gdzie na przedszkolaków czekała historia Czerwonego Kapturka.
- Młodzież uczestnicząca w projekcie ma wiele ciekawych pomysłów
do zrealizowania i w ramach działania „Podziel się pasją” postanowiła
wykazać się zdolnościami aktorskimi. Cały występ i przepiękne dekoracje, które sprawiły, że biblioteka
zamieniła się w baśniowy las, młodzi
ludzie przygotowali samodzielnie.
Włożyli w to wiele wysiłku i pracy –
relacjonuje koordynatorka projektu
Natalia Wolko-Stempniewicz z kępińskiej PBP.
Dzieci były zachwycone przedstawieniem i młodzi aktorzy otrzymali rzęsiste brawa. To zachęciło ich
do dalszej pracy w tym kierunku i już
planują kolejne przedstawienie.

Działanie to jest jednym z wielu, jakie podejmują młodzi ludzie
uczestniczący w projekcie „Strefa
Młodych”, zmierzając do wrześniowego finału.
Projekt realizowany jest dzięki funduszom pozyskanym przez

bibliotekę
z
Ogólnopolskiego
Konkursu Grantowego Programu
„Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
Oprac. bem

Przedstawienie było jednym z działań
organizowanych w ramach realizowanego
w PBP w Kępnie projektu „Strefa Młodych”

Starosta kępiński Robert Kieruzal wspólnie z wójtem gminy Bralin Piotrem Hołosiem zaprezentował program festynu „Pożegnanie Lata 2019”

W tym roku pożegnamy lato z „Wilkami”

Po raz czwarty w swojej historii
impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe odbędzie się na stadionie LKS „Sokół” Bralin przy ulicy
Namysłowskiej w Bralinie. W tym
roku festyn zaplanowano na niedzielę, 25 sierpnia.
Organizatorzy festynu zapraszali
do udziału w imprezie mieszkańców
powiatu kępińskiego oraz gości spoza
jego terenu.
- Stało się już to tradycją, że
„Pożegnanie Lata” będzie odbywa
się w Bralinie na terenie kompleksu
sportowego LKS Bralin. Jesteśmy
zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Gminą Bralin, a ta lokalizacja imprezy jest dla nas optymalna
– mówił starosta kępiński. - Zaangażowanie odpowiednich służb oraz
pomoc współorganizatora - wójta
gminy Bralin są dla nas nieodzowne,
bowiem bezpieczeństwo uczestników
imprezy jest priorytetem - zaznaczył
też R. Kieruzal. - Jest to nie pierwsza
tego typu impreza organizowana w
Bralinie i mam nadzieję kontynuować ją w latach przyszłych – dodał.
Gwiazdą tegorocznego festynu
będzie zespół „Wilki”. Ponadto wy-
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stąpią: „Duet Karo”, kabaret „Chatelet” i zespół „Milano”. Zaplanowano
program dla dzieci. Tradycyjnie też
podczas powiatowego festynu podsumowana zostanie akcja pobierania

finału. Prace nad przygotowaniem
festynu postępowały, byliśmy na
bieżąco w kontakcie i ta współpraca układała się bardzo dobrze – powiedział wójt gminy Bralin P. Hołoś.

Do udziału w „Pożegnaniu Lata 2019”, które odbędzie się 25 sierpnia
w Bralinie, zapraszali starosta R. Kieruzal i wójt P. Hołoś

krwi „Kropla życia”, zorganizowana
przez stowarzyszanie „Po Prostu Pomagam”.
- Cieszę się bardzo, że porozumienie, które zawarliśmy z panem
starostą w styczniu, zbliża się do

- Dołożymy wszelkich starań, aby
wszyscy, którzy odwiedzą tego dnia
gminę Bralin, czuli się dobrze i bezpiecznie, i przeżyli niezapomnianą
imprezę – pokreślił.
bem
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gmina
echo rychtala
sierpień 2019, nr 30 (897)

I Rychtalska Biesiada Rekreacyjno-Sportowa

Impreza rozpoczęła się turniejem piłkarskim
dzieci w wieku od 7 do 13 lat

Rywalizacja, zabawa i rekreacja,
czyli sport po rychtalsku
3 sierpnia br. na rychtalskich
obiektach sportowych odbyła się
I Rychtalska Biesiada Rekreacyjno-Sportowa, której organizatorami

byli: wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk, Zarząd i sympatycy GKS
Rychtal oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rychtalu.

Impreza rozpoczęła się turniejem
piłkarskim dzieci w wieku od 7 do
13 lat. Młodzi piłkarze jak zwykle
nie zawiedli, a animatorzy – Domi-

nik Makowski i Wiesława Zimoch-Stępień – po dokonaniu losowań
kolejności meczów przystąpili do
inauguracji rozgrywek sportowych.
Po zaciętej walce pierwsze miejsce
w turnieju i złote medale wywalczyli zawodnicy FC Dodo, drugie zajął
GKS Rychtal, na trzecim uplasowali
się Żartownisie, a czwarte przypadło Fajnym Chłopakom. Najlepszym
strzelcem turnieju został Filip Rogaliński, a najlepszym bramkarzem

wany mecz towarzyski zespołu grającego w wielkopolskiej okręgówce
i czwartej lidze przyniósł remis obu
drużynom (0:0). Natomiast przeprowadzony konkurs rzutów karnych
rozpoczęty strzałami poseł na Sejm
RP Bożeny Henczycy, dyrektora biura senatora Łukasza Mikołajczyka,
Dawida Korzeniewskiego i wójta
gminy Rychtal, był już mniej łaskawy
dla drużyny z Kępna. Z wynikiem
5:3 zwyciężył miejscowy GKS.
Dzieci uczestniczyły w grach
i zabawach z nagrodami

W Stajni Skoroszów odbywały się półkolonie dla dzieci z gminy Rychtal

Wypoczynek w siodle
Od 8 do 14 lipca br. w Stajni Skoroszów odbywały się półkolonie dla
dzieci z gminy Rychtal. Koloniści dowiedzieli się m.in., jak należy czyścić
konia oraz jak go osiodłać. Oprócz
codziennych jazd, dzieci korzystały

również z niecodziennych atrakcji,
takich jak malowanie koni oraz pieczenie dla nich smaczków. Uczestnicy półkolonii mieli także okazję zobaczyć, jak kowal podkuwa konia. W
niedzielę, na zakończenie półkolonii,

wszyscy uczestnicy wzięli udział we
wspólnym ognisku oraz w zawodach
konnych. Na pamiątkę otrzymali flo
(odznaka dla konia) oraz statuetki
z wizerunkiem konia.
Oprac. KR

– Łukasz Kuropka. Wyróżniającym
się zawodnikiem rozgrywek został
wybrany Cezary Tabaka. Po rozgrywkach podsumowania zawodów
sportowych dokonał prezes GKS-u
Krzysztof Brus, a następnie, wraz z
radną powiatową Iwoną Gogół i wójtem A. Staszczykiem, wręczył medale i dyplomy.
W trakcie meczów na boisku wielofunkcyjnym dzieci uczestniczyły w
grach i zabawach z nagrodami.
Zaraz po grach najmłodszych
na zieloną murawę weszli seniorzy
dwóch klubów: GKS Rychtal i KKS
Polonia. Przed rozpoczęciem spotkania wójt A. Staszczyk wręczył działaczom i zawodnikom podziękowania
za wkład pracy włożony w rozwój
lokalnej sekcji piłki nożnej i stałe
modernizowanie obiektu Gminnego
Klubu Sportowego. Długo oczeki-

Wieczorne emocje sportowe zakończył finał loterii fantowej i zabawa
taneczna. - Wszystkie zaplanowane
wątki Rychtalskiej Biesiady udało
się zrealizować. Dały one uczestnikom możliwość miłego spędzenia dnia, przeznaczonego przecież,
zgodnie z założeniami, na czynny
wypoczynek. Co więcej, miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało moc atrakcji kulinarnych.
Pierwszą Rychtalską Biesiadę rekreacyjno-sportową należy uznać
za wyjątkowo udaną. Wzajemna
współpraca lokalnych środowisk i
stowarzyszeń w takich działaniach
jest dobrym przykładem integracji
społeczeństwa dla osiągania wspólnych celów – podsumował gminny
koordynator sportu, Piotr Nasiadek,
który prowadził imprezę i wspomógł
jej organizację.
Oprac. KR
Na boisku rywalizowali piłkarze
z GKS Rychtal i KKS Polonia
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gmina
GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2019, nr 32 (885)

Akcja promocyjno-informacyjna programu „Rodzina 500 plus”

„Rodzina 500 plus”
w Perzowie
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
Młodzież z gminy Perzów oraz zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Drebber wypoczywała
wspólnie w Karpaczu

W wymianie uczestniczyło 49
osób wraz z opiekunami z terenu
gminy Perzów. Zakwaterowani zostali w szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Liczyrzepa”.

Program wymiany, trwającej od
20 do 27 lipca 2019 r., był bardzo
bogaty. Nie brakowało wspólnych zabaw, gier, również językowych, oraz
rywalizacji sportowej. Przygotowano

Gmina Perzów na zorganizownie wymiany
młodzieży pozyskała bliko 22 tys. zł

olimpiadę sportową dla uczestników.
Podczas pobytu w Karpaczu młodzież zwiedziła kościół Wang, dziki
wodospad, zaporę na Łomnicy oraz
deptak w mieście. Odwiedzono także
Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach,
Park Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach i starówkę miasta
w Jeleniej Górze. Nie zabrakło także
kąpieli w pobliskim Aquaparku w
Sandra Spa.
Zorganizowana została również
wycieczka do czeskiej Pragi.
Na zakończenie pobytu wymieniono się pamiątkami.
Na realizację wymiany młodzieży Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości do 21.816,00 zł
w ramach Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
dla zadania pn. „Razem w Europie.
Równosć ponad podziałami”.
Dominika Drapiewska

VI Trębaczowski Rajd Rowerowy zorganizowany przez Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa

Urzędnicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
udzielali informacji o szczegółach programu

25 lipca 2019 r. w godzinach od
12:00 do 13:00 została przeprowadzona akcja promocyjno-informacyjna
programu „Rodzina 500 plus”.
Urzędnicy
Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu udzielali informacji o szczegółach rozszerzonego programu.
Każdy mieszkaniec gminy mógł
dowiedzieć się, w jaki sposób złożyć
wniosek, w jakim terminie i w jaki
sposób będzie otrzymywał pieniądze.
Rozdawano materiały promocyjne, tj.
ulotki czy opaski odblaskowe.
Od 1 lipca rządowy program

„Rodzina 500 plus” obowiązuje
w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze przysługuje na
wszystkie dzieci bez względu na
dochody rodziny. W ramach zmian
zostały znacznie uproszczone procedury przyznawania świadczeń.
Od początku lipca wnioski składane są w formie elektronicznej
poprzez bankowość elektroniczną,
portal Emp@tia oraz platformy usług
elektronicznych ZUS. Natomiast od 1
sierpnia wnioski będzie można składać w formie papierowej.
Oprac. bem

Rowerowa wyprawa z wodnymi atrakcjami
W tym roku nieco później, bo
w połowie wakacji, odbył się VI
Trębaczowski Rajd Rowerowy, zorganizowany przez Towarzystwo
Sympatyków Trębaczowa. W niedzielę, 28 lipca 2019 roku, blisko
70 rowerzystów dwukrotnie pokonało 20-kilometrową trasę Trębaczów-Michalice przez Ligotę, Brzezinkę,
Głuszynę, Baldwinowice i Bukowę
Śląską.

docelowym wyprawy rowerowej
była kameralna plaża nad Zalewem
Michalickim we wsi Michalice położonej w województwie opolskim, w
gminie Namysłów.
Właśnie tam podczas długiego
postoju uczestnicy rajdu mogli swobodnie odpocząć, nabierając sił na
podróż powrotną i posilić się daniem
z grilla. Osoby zmęczone upalnym
słońcem mogły schłodzić się w cieniu

Miejscem docelowym wyprawy rowerowej była
kameralna plaża nad Zalewem Michalickim

Celem rajdu rowerowego była
wspólna, rodzinna i grupowa podróż jednośladami połączona ze
zwiedzaniem terenów położonych
na południe od Trębaczowa. Geodezyjny obszar tej miejscowości jest
jednocześnie granicą województwa
wielkopolskiego, które w tych okolicach graniczy z województwami
dolnośląskim i opolskim. Miejscem
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lub zamoczyć nogi w wodach zalewu. Dla amatorów sportów wodnych
organizatorzy przygotowali kajaki i
rowery wodne. Każdy uczestnik wyprawy mógł pedałować po wodzie lub
dla odmiany zmęczyć ręce, wiosłując
drewnianym wiosłem. Każda z tych
aktywność przyniosła wiele radości,
a przez to cieszyła się dużym zainteresowaniem i pozwoliła spojrzeć na oko-

liczne krajobrazy z innej perspektywy.
Ponieważ zalew nie jest głęboki, na
wodę ruszyli dorośli, biorąc pod opiekę
dzieci. Nad wszystkim czuwał gospodarz miejsca, niezastąpiony pan Irek,
który przekonał uczestników rajdu, że
Zalew Michalicki to miejsce przyjazne
i warte odwiedzenia. Podczas spacerów w wodzie nie obeszło się bez kilku
ran ciętych stóp, jednak dzięki dobremu przygotowaniu opiekunów, natychmiast zostały opatrzone i nie stanowiły
przeszkody do dalszej udanej zabawy
oraz powrotnej przejażdżki rowerami.
Tradycyjnie, nie mogło także zabraknąć lodowego poczęstunku dla wszystkich uczestników wyprawy.
- VI Trębaczowski Rajd Rowerowy należy zaliczyć do udanych.
Sprzyjała temu piękna, słoneczna
pogoda, miła atmosfera i rekreacyjna trasa wyjazdu oraz miejsce postoju nad wodą - podsumowuje Barbara Grzegorek, współorganizatorka
tegorocznej wyprawy. - Zarząd Towarzystwa Sympatyków Trębaczowa
bardzo dziękuje za udział każdemu
rowerzyście, który odbył podróż
jednośladem i zechciał skorzystać
z innych przygotowanych atrakcji.
Szczególne wyrazy uznania kieruje
do panów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem grupy podczas podróży. Już planujemy rajd rowerowy na
przyszły rok!
Oprac. bem
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Wójt Gminy Perzów
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018, poz.2204 ze zm.)

informuje, że podano do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Perzów,
wykaz nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości
Trębaczów, na działce o numerze ewidencyjnym 228,
stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Perzów
przeznaczonej do użyczenia.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/

Wójt Gminy Perzów
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018, poz.2204 ze zm.)

informuje, że podano do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Perzowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Perzów,
wykaz nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Domasłów o numerze ewidencyjnym 136/1,
stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Perzów
przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/

cd. Gońca perzowskiego na str. 13

Region

gmina
Gmina Bralin zawarła umowę z Gminną Spółką Wodną w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2019, nr 32 (1208)
Przegląd Talentów Muzycznych „The Voice of Warium” to projekt wydarzenia zrealizowanego w nietypowej scenerii, w plenerze, na scenie koncertowej umiejscowionej 20 m nad
ziemią, na wieży widokowej

Spółka Wodna
z dofinansowaniem

Takiego przeglądu muzycznego
jeszcze nie było!
Organizatorem wydarzenia, które odbędzie 31 sierpnia br. na placu
przy ul. Lipowej 14 a w Bralinie,
jest Stowarzyszenie „ARTwarium”.
Całość muzycznego przedsięwzięcia
opierać się będzie o pracę profesjonalnego jury, konsultacje z instruktorami śpiewu oraz muzykami. Zgłoszeń mogą dokonywać wokaliści w
wieku 13-19 lat.
Droga wokalisty nie będzie łatwa – konkurs przebiegać będzie dwuetapowo.
Pierwszy etap to przesłuchania uczestników zakwalifikowanych na podstawie
nadesłanego demo. Uczestnicy wykonują przed jury
dwa przygotowane przez
siebie utwory z podkładem muzycznym albo przy
akompaniamencie swojego
gitarzysty. W drugim etapie
zakwalifikowane osoby będą
mieć niespełna trzy godziny
na opracowanie wraz ze studyjnym gitarzystą piosenki
wybranej z listy przygotowanej przez organizatora. Przed
zaprezentowaniem jej w tej
części uczestnicy będą mieli
okazję do konsultacji z wykwalifikowanymi trenerami.
Tutaj w ramach koncertu
finałowego, w scenerii zachodzącego słońca, na scenie

20 m nad ziemią, wyłonieni zostaną
laureaci konkursu.
Komisja nie będzie głosowała jak
w tradycyjnych konkursach – wzorem znanego telewizyjnego programu
muzycznego, jurorzy odwróceni będą
tyłem do występujących uczestników.
Do kolejnego etapu przechodzić będą
ci muzycy, do których odwrócą się

Tygodnik Kêpiñski

oceniający – najpóźniej 5 sekund od
zakończenia występu i nie mniej niż
dwie osoby. W przypadku równej ilości członków jury głosujących „za”
i „przeciw” danemu wykonawcy, o
kwalifikacji zadecyduje przewodniczący jury.
Laureaci wystąpią podczas koncertu finałowego, który towarzyszyć
będzie odbywającemu się w
tym samym dniu festiwalowi
muzycznemu „LOKAL”, w
trakcie którego zostaną ogłoszeni zwycięzcy oraz wręczone będą nagrody.
Zwycięzca zaproszony
zostanie do nagrania „epki”
(EP, ang. extended play, mini-album muzyczny) w profesjonalnym studiu nagrań.
Zapewniona zostanie także
emisja utworu w regionalnej
rozgłośni radiowej – Radio
SUD. Organizator zapewni
również bezpłatny udział w
zaawansowanych warsztatach muzycznych. Ponadto
finalista konkursu zostanie
zaproszony do występu podczas masowej imprezy muzycznej w regionie.
Na realizację projektu
otrzymano dofinansowanie z
budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Oprac. KR

Zgłoszenia można wysyłać do 30 sierpnia br. na adres mailowy: artwarium@onet.pl.
Regulamin oraz wszelkie informacje o wydarzeniu znaleźć można na stronie: www.bralinfm.pl

cd. Gońca perzowskiego ze str. 12
W lipcu dzieci z gminy Perzów mogły uczestniczyć w różnorodnych zajęciach rekreacyjnych oraz plastycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Perzowie

Wakacje na półmetku
Wiele frajdy sprawiły
dzieciom zajęcia plastyczne

Na terenach rekreacyjnych obok GOK w Perzowie
na najmłodszych czekały dmuchańce

Organizatorzy starali się,
żeby żadne dziecko nie nudziło
się podczas zajęć, dlatego przygotowali szeroką gamę aktywności.
Dzieci wykonywały kwiaty
metodą kanzashi, róże z bibuły,
czy też ozdabiały słoiki metodą
decoupage. Nieodłączną częścią
zajęć plastycznych było również
malowanie i zagadki rysunkowe.
W bibliotece dzieci mogły
grać na Xboxie i w gry planszowe, a także oglądać bajki, a na
terenach rekreacyjnych zjeżdżać
na dmuchańcach. Służyło to poprawie zarówno ich kondycji
umysłowej, jak i fizycznej.
W sierpniu w Perzowie organizowana jest akcja Happy
Bus, a miłośnicy ,,strzelania”
będą mogli spotkać się na laserowym paintballu, zaplanowanym na 27 sierpnia.
Niezapomnianych wrażeń
oraz emocjonujących przeżyć na
pewno nie zabraknie.
Oprac. bem

1 sierpnia br. Gmina Bralin zawarła umowę z Gminną Spółką
Wodną w Bralinie. Spółka w ramach
umowy otrzyma dofinansowanie w
wysokości 7.000,00 zł i będzie mogła
je przeznaczyć na zadania określone
w uchwale Rady Gminy Bralin w
sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Spółki Wodnej działającej

na terenie Gminy Bralin i sposobu jej
rozliczania. Umowę z wójtem gminy
Piotrem Hołosiem i skarbnik Grażyną Mosch podpisali: przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie
Michał Bajer oraz wiceprzewodniczący Tadeusz Puchała. Otrzymane
dofinansowanie umożliwi skutecznie
zrealizować zaplanowane zadania.
KW

Robocze spotkanie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej Bralin – Mnichowice – Nosale

Zaprezentowano
wstępną koncepcję drogi

31 lipca br. w Urzędzie Gminy
Bralin odbyło się pierwsze robocze
spotkanie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej Bralin – Mnichowice –
Nosale i dalej, w kierunku gminy Baranów. W ramach inwestycji na całej
długości przebudowywanej drogi zostanie wykonana ścieżka rowerowa.
Na pierwszym roboczym spotkaniu zaprezentowana została wstępna koncepcja drogi. W rozmowach
udział wzięli: starosta powiatu kępiń-

skiego Robert Kieruzal, wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Maciej Hojeński oraz projektant Jacek Małecki.
- Planowana do realizacji w tej
kadencji droga wraz ze ścieżką rowerową zaczyna nabierać kształtu.
Będziemy informować na bieżąco
o postępach w realizacji tego tak
oczekiwanego zadania – podkreślił
wójt.
Oprac. KR

Drodzy Czytelnicy!
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu
wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych.
Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie,
o których warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą
telefoniczną, internetową albo osobiście.

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI SPORTOWE
najlepiej większe kolekcje

Kontakt: 602 639 236
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G£OS TRZCINICY
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W Kuźnicy Trzcińskiej odbył się kolejny już wakacyjny turniej siatkówki plażowej drużyn dwuosobowych

Wakacyjny turniej
Oddali hołd powstańcom siatkówki plażowej

W gminie Trzcinica uczczono 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

Powstanie warszawskie to największy zryw powstańczy w okupowanej Europie. 1 sierpnia 1944 roku
do walki przystąpiło około 50.000

słabo uzbrojonych i często bardzo
młodych powstańców. Powstanie
miało według założeń trwać kilka
dni, a trwało do 2 października 1944

Pod tablicą pamiątkową przy Urzędzie
Gminy w Trzcinicy zapłonął znicz

roku, aż 63 dni. W czasie walki zginęło około 18.000 powstańców, a około
25.000 zostało rannych. Ogromne
były straty wśród ludności cywilnej,
które wyniosły około 180.000 zabitych. Około 500.000 pozostałych
przy życiu mieszkańców wypędzono
z miasta. Warszawa została niemal
całkowicie zburzona i spalona. Największe zniszczenia dokonane zostały już po zakończeniu walk.
W ramach obchodów 75. rocznicy tych wydarzeń w Trzcinicy przy
tablicy pamiątkowej poświęconej
Żołnierzom Polskim Poległym za Ojczyznę zapalono znicz.
O godzinie 17:00 na terenie
gminy włączone zostały syreny
alarmowe.
UG

Wniosek na funkcjonowanie i doposażenie żłobka w Trzcinicy uzyskał wymaganą liczbę
punktów w trakcie oceny merytorycznej i został skierowany do kolejnego etapu, którym
są negocjacje

Starają się o środki na funkcjonowanie żłobka

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego poinformo-

wał Gminę Trzcinica, iż jej wniosek
„Wsparcie aktywności zawodowej
rodziców w gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka” uzyskał

Kontynuowane są prace związane z rozbudową
budynku przedszkola o oddział żłobkowy w Trzcinicy

wymaganą liczbę punktów w trakcie
oceny merytorycznej i został skierowany do kolejnego etapu, którym są
negocjacje.
Celem wniosku jest pozyskanie
dofinansowania z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na
funkcjonowanie i doposażenie żłobka
w latach 2019-2021. Wartość całkowita projektu wynosi 907.503,00 zł,
w tym negocjowana kwota dofinansowania to 814.783,00 zł.
Obecnie trwają prace związane
z wykonaniem dachu w ramach zadania „Rozbudowa budynku przedszkola o odział żłobkowy” w Trzcinicy, na które Gmina pozyskała już
602.000,00 zł dofinansowania w ramach programu Maluch+.
Przypomnijmy, iż uruchomienie
oddziału żłobkowego planowane jest
na 1 grudnia 2019 r.
Oprac. bem

Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło
się 8 dwuosobowych drużyn

26 lipca 2019 roku w Kuźnicy
Trzcińskiej przy Domu Ludowym
odbył się wakacyjny turniej siatkówki plażowej drużyn dwuosobowych.
Współorganizatorami tego wydarzenia są zawodnicy lokalnych drużyn siatkarskich z gminy Trzcinica,
którzy korzystają z wakacyjnej przerwy i zapraszają zaprzyjaźnione drużyny z okolicy, zrzeszone w różnych
ligach siatkarskich. Do tegorocznych
rozgrywek zgłosiło się 8 duetów.
Spotkanie odbyło się w przyjaznej
atmosferze, ale nie zabrakło wielu zaciętych pojedynków.
Podsumowania rozgrywek dokonali: wręczająca ufundowane

przez siebie medale sołtys Kuźnicy
Trzcińskiej Anna Bartkowiak, a
także Zdzisław Mikołajczyk, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica
i Grzegorz Hadzik, wójt gminy
Trzcinica, którzy także wręczyli puchary i medale.
Oprac. bem

Wyniki turnieju
w Kuźnicy Trzcińskiej
1. Adam Graczyk
i Maciej Pędziwiatr
2. Maciej Kułak
i Bartosz Balcer
3. Pawe ł Ruszkowski
i Bartosz Koptynik

Podczas turnieju nie zabrakło
zaciętych pojedynków siatkarskich

Dobiega końca pierwsza część zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia
w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II”

Kontynuacja inwestycji
wodno-kanalizacyjno-drogowej
Na drugi etap realizowanej w Trzcinicy inwestycji wodno-kanalizacyjnodrogowej pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln 845 tys. zł

14

Drugi etap inwestycji obejmuje ulice Jana Pawła II, Kluczborską
i Boczną. Podczas pierwszej części
prac wykonano 1968,8 m kanalizacji
sanitarnej, 777,8 m przykanalików
kanalizacji sanitarnej, 2055,1 m sieci
wodociągowej oraz 2250,5 m przyłączy wodociągowych.
Całkowita wartość prac to
4.453.266,43 zł. Gmina Trzcinica na
to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.844.019,02 zł w
ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka
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wodno-ściekowa” Poddziałanie 4.3.1
„Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rozpoczynająca się druga część
inwestycji polega na wykonaniu prac
drogowych.
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.

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15

Region

gmina
wieści znad pomianki
sierpień 2019, nr 32 (934)

Rozgrzany piasek, zacięta walka, emocje do samego końca, siedem drużyn i jedna piłka
- tak można podsumować III Turniej Piłki Nożnej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Łęka
Opatowska

Turniejowym pojedynkom
towarzyszyły wielkie emocje

Beach soccer i gorące emocje
Do tegorocznych rozgrywek beach soccera, które odbyły się 27 lipca
2019 r. w Piaskach, przystąpiło siedem drużyn: Biadaszki, Czarne Konie, Kuźnica Słupska, Piaski, Raków,
Słupia oraz Trzebień.
Po zaciętej i wyczerpującej walce
pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze
Słupi, drugie - z Piasek, a na trzecim
miejscu uplasował się team z Biadaszek.
Najlepszym strzelcem turnieju
został Przemysław Klepacz z Biadaszek, tytuł najlepszego zawodnika
zdobył Jakub Strąk ze Słupi, a najlepszym bramkarzem okazał się Tobiasz Moś z Piasek.
Puchary i dyplomy dla zwycięskich drużyn i wyróżnionych zawod-

Do najlepszych drużyn
trafiły puchary i dyplomy

ników wręczyli: wójt gminy Łęka
Opatowska Adam Kopis, sołtys Piasek Anna Stempin oraz prezes OSP
Piaski Łukasz Stempin.
- Warto podkreślić, że zmagania na piasku są trudniejsze niż na
trawie czy halowym parkiecie - tłumaczą organizatorzy tegorocznego

wydarzenia. - Beach soccer wymaga
dużo większego wysiłku i umiejętności technicznych niż tradycyjna piłka nożna rozgrywana na boiskach
trawiastych. Mimo to dyscyplina ta
cieszy się coraz większą popularnością – zaznaczają.
Oprac. bem

Projekt „Remont sali OSP w Biadaszkach” w konkursie
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Podziękowania
za udział w konkursie

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14
W Piotrówce realizowane są roboty w budynku Domu Ludowego i w jego otoczeniu

Po utwardzeniu terenu przy obiekcie
zostanie postawiona altana

Wykonywane prace polegają na
utwardzeniu kostką betonową wjazdu oraz terenu za budynkiem Domu
Ludowego. Następnie na tym terenie zostanie postawiona altana. Na
wykonanie i montaż altany została
już zawarta umowa z wykonawcą z
terminem realizacji do 27 września
2019 r. Zmodernizowany został także komin kotłowni.
Druhowie z OSP w Piotrówce
wykonali prace konserwacyjne dachu
Domu Ludowego mieszanką bitumiczną. Materiały do ich wykonania
zostały zakupione ze środków Gminy
Trzcinica.
Oprac. bem

Na przełomie września i października na terenie gminy Trzcinicy rusza projekt „Cyfrowa
Wielkopolska”

Seniorzy zdobędą kompetencje cyfrowe

W projekcie realizowanym we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej udział mogą wziąć
mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 65 lat.
W ramach zajęć odbywać się będą bezpłatne
szkolenia kompetencji cyfrowych, praktyczne umiejętności obsługi komputera, telefonu i internetu oraz
grupowe działania animacyjne.
Zajęcia odbywać się będą w Trzcinicy i Laskach
dwa razy w tygodniu. Cały kurs obejmować będzie
90 godzin zajęć.
Oprac. bem

Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza
inicjatywa” miało miejsce w Licheniu. Konkurs zorganizowany został
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego.
Jako najciekawszy projekt realizowany ze środków funduszu sołeckiego w gminie Łęka Opatowska do
konkursu zgłoszony został „Remont

sali OSP w Biadaszkach”, a jako najaktywniejszy mieszkaniec sołectwa
- Łukasz Olbrych.
Podziękowanie za udział w konkursie na ręce przedstawiciela gminy
Łęka Opatowska Ł. Olbrycha przekazali: wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski oraz prezes Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz
Niewiarowski.
Oprac. bem

Gmina Łęka Opatowska pozyskała kolejne środki na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dodatkowe środki
na przebudowę dróg
Zgodnie z uchwałą Nr X/176/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom
samorządu terytorialnego w 2019 roku,
Gmina otrzyma dodatkowe 97.600,00
zł na realizację zadań drogowych.
Biorąc pod uwagę wcześniej podpisaną umowę o udzielenie dotacji, Województwo Wielkopolskie udzieli łącznie
wsparcia w wysokości 193.600,00 zł na
przebudowę ul. Parkowej w Opatowie
oraz przebudowę drogi w Rakowie.
Oprac. bem
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Fot.: http://leka-opatowska.pl/

Modernizują w Piotrówce

Przedstawiciel gminy Łęka Opatowska Łukasz Olbrych uczestniczył w rozstrzygnięciu
konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w Licheniu
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 78 m2, 3 pokoje, 2
łazienki z dużym garażem i dużą piwnicą Kępno, Osiedle Odrodzenia. Tel. 693 112
263, 695 259 001.
(TK 183/08/19)
Sprzedam działkę 10-20 arów w Chojęcinie.
Tel. 502 385 248.
(TK 181/08/19)
Sprzedam działkę budowlaną 1930 m2 w
Bralinie, w pięknej okolicy, blisko media i
droga. Tel. 661 265 299. (TK 182/08/19)
Sprzedam działkę budowlaną 20 arów
lub dwie 10-arowe - Świba Wierzbięcin.
Tel. 514 224 173.
(TK 170/07/19)
Sprzedam działki budowlane 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 166/07/19)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

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

Kupię mieszkanie 60-90 m2 w Kępnie.
Tel. 600 471 669.
(TK 178/07/19)

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)

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

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

sprzedam
Sprzedaż drewna opałowego: liściaste,
iglaste. Tel. 510 183 522. (TK 161/07/19)
rolnicze
Sprzedam kombajn „Anna”.
Tel. 535 975 653.
(TK 176/07/19)
Sprzedam cielaki. Tel. 724 845 095.
(TK 174/07/19)

Przedsiębiorstwo Prywatne EW-RO
w Klinach / Kępna

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

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)
US£UGI

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

Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 184/08/19)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

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

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.

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import
wiesław waloszczyk

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)
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 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)
praca

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

Zatrudnię osobę do pracy w stajni. Możliwość zakwaterowania. Tel. 508 257 261.
(TK 179/07/19)
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

Przedsiębiorstwo

„BIS”

Skup bezrogich
jałowic hodowlanych
od 2 do 5 miesiąca
cielności.
Zgłoszenia:

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

pon.-pt. 8.00-16.00.

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 8 sierpnia 2019
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Recenzje

ogłoszenia

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Dorota Milli - „Wyspa wspomnień”

TAPICERÓW

„Zatęskniłam za morskim smakiem powietrza, za dobrze znanymi uliczkami. Tutaj przeżyłam
najwspanialsze chwile. Na wyspie...” – wspomina pełna niepewności Lilianna. Dawny dom przypomina o radosnych wspomnieniach, ale ciągnie za sobą również te mroczne. Dziesięć lat wcześniej
obiecała sobie wraz z dwoma przyjaciółkami, że tu wrócą i ponownie się spotkają. Nie miały jednak
pojęcia, że wyspa powita je nowymi obietnicami… Zawierają interesujące znajomości, spotykają
starych przyjaciół. Wspólnie z przystojnym policjantem i intrygującym prokuratorem wędrują przez
nadmorskie Dziwnowo dawnymi ścieżkami, szukając rozwiązania starych, zapomnianych tajemnic.
Ale przede wszystkim muszą odnaleźć prawdę o sobie. Czy powrót okaże się spełnieniem marzeń i
szansą na nowe życie, w którym jest również miejsce na miłość?

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:

Wacław Gluth-Nowowiejski - „Nie umieraj do jutra”
Istnieje pogląd, że od upadku powstania warszawskiego do zajęcia stolicy przez oddziały polskie
i radzieckie miasto pozostało całkowicie martwą, pozbawioną ludności pustynią gruzów. Ale Warszawa nigdy nie była „królestwem bez poddanych”. Nawet w tym straszliwym czasie, kiedy na rozkaz
von dem Bacha kto żyw musiał opuścić miasto, a w jego lewobrzeżnej części przystąpiły do działania
niemieckie ekipy specjalne powołane w celu ostatecznego zniszczenia i spalenia tego, co pozostało
– istniała jedyna na świecie Rzeczpospolita gruzów. W siedmiu nowelach Gluth-Nowowiejski portretuje warszawskich robinsonów – ludzi, którzy w nieustannym zagrożeniu, w ekstremalnie trudnych warunkach, bez dostępu do pożywienia i wody żyli na zgliszczach. Ukrywali się najczęściej
w piwnicach lub na strychach. Zazwyczaj wybierali budynki najmocniej zrujnowane, którym nie
groziło podpalenie lub wysadzenie przez niemieckie oddziały niszczycielskie. W książce znalazła
się historia Czesława Lubaszki, piekarza, który wykupił żydowską dziewczynę za pięć bochenków
chleba, i Panny X, która odgrywała rolę niedorozwiniętego mężczyzny, by ukryć przed wszystkimi
swoją kobiecość, a także Aresa – mściciela z ruin, który postanowił popsuć szyki
nazistom. Opowiadania zostały opatrzone notatkami bibliograficznymi i zdjęciami.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Fanny Joly - „Pensjonat Muszelka”
Pensjonat Muszelka odwiedziliśmy całą rodziną w ostatnie wakacje. Polecamy to miejsce
wszystkim wczasowiczom, którzy nie znoszą nudy i uwielbiają przygody! Nagły wypadek w kuchni?
Nowy sposób na przyciągnięcie klientów? Bez obaw: Jan-Albert i Tyczka... to znaczy Rózia poradzą
sobie z każdym hotelowym incydentem! Zakwaterowanie: miła obsługa (pozdrawiamy panią Gretę i
Lulu!), która codziennie ze śpiewem na ustach przygotowywała czystą i świeżą pościel. Wyżywienie:
o smaczne posiłki dbała pani Stasia (jej ciasto czekoladowe – palce lizać). Lokalizacja: pensjonat położony jest w bardzo malowniczej okolicy (nie tylko morze, ale i piękny ogród pana Józefa). Stosunek
jakość do ceny: niewygórowana cena i miła, rodzinna atmosfera, o którą zatroszczył się osobiście
właściciel – pan Muszelka. Ocena gości: w Pensjonacie Muszelka nie nudziliśmy się ani przez chwilę!
Na pewno jeszcze tam wrócimy. Łączna ocena: 5/5.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 32
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 14 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. Dorota Milli - „Wyspa wspomnień”,
2. Wacław Gluth-Nowowiejski - „Nie umieraj do jutra”,
3. Fanny Joly - „Pensjonat Muszelka”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 31 nagrody otrzymuj¹:

Maria Pacholak (Bralin),
Renata Kolebska (Myjomice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Otrzymasz zadania, które wymagać będą koncentracji
i opanowania. Pewne sprawy mogą się nawet opóźniać lub pozornie zakończyć. Rozmowy będą się przedłużać, a wymagania wobec ciebie będą rosły.

Byk 21 IV – 21 V
Otrzymasz dobrą wiadomość lub zaproszenie na miłą
uroczystość. Weź w niej udział i nie stroń od towarzystwa. Możesz nawiązać sympatyczne znajomości,
zdobyć nowe umiejętności lub uczestniczyć w wesołej
podróży.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Jeśli znajdziesz czas na zastanowienie i chwilę refleksji, wtedy znajdziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz
wewnętrzną równowagę. Karta wróży poprawę zdrowia i nastroju. Poczujesz się weselszy i z optymizmem
popatrzysz na świat.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Nowa” - 8.08.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 9.08.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 10.08.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 11.08.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 12.08.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 13.08.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 14.08.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

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

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

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

Telefon: 514 288 733

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

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

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Ktoś poprosi cię o pomoc, wyjdą na jaw różne zaległości lub okaże się, że trzeba jeszcze coś ważnego w
ostatniej chwili załatwić. Możesz nawet nie wiedzieć,
za co zabrać się najpierw, bo wszystkie sprawy wydadzą ci się tak samo ważne.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Staniesz się wyrozumiały, cierpliwy i uprzejmy. Osoby, które wymagają pomocy znajdą w tobie dobrego
sojusznika. Inspiracje znajdziesz w muzyce, sztuce, a
nawet w snach. Poświęć więcej uwagi bliskim.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Dla samotnych karta wróży nowy romans, dla już zakochanych rozkwit uczuć. To dobry czas na pogodzenie
się z przeciwnikiem, łagodzenie rodzinnych konfliktów
i pomaganie przyjaciołom.

Wodnik 20 I – 18 II
Wycofasz się z ryzykownych decyzji, a w obliczu konfliktów będziesz starał się zachować neutralność. Czas
nie sprzyja rozpoczynaniu nowych spraw. Możesz coś
przeoczyć lub zapomnieć, ważna sprawa zostanie na
jakiś czas odwołana.

Ryby 19 II – 20 III
Będziesz dyskutować i przekonywać innych do swoich planów. Wpadniesz na dobre pomysły, zyskasz
nowych pomocników. Szanuj słabszych od siebie, bo
możesz nie zauważyć, że kogoś uraziłeś swoją opinią
lub żartem.

(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

Będziesz energiczny i pomysłowy. Nie będziesz zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz sobie o swoich
marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Twój
przykład pokaże innym, jak działać.
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Ogłoszenia

reklamy

Współpracu
je

my z:

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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WWW.AURAMEBLE.PL

FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

NR 30/2019 (821)

Rusza IV liga,

11:00
14:00
14:00
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:00

Program 1. kolejki
Sobota, 10 sierpnia
2019 roku
Pogoń Nowe S. – Poloni
a Leszno
Unia Swarzędz – Kot wic
a Kórnik
Victoria Ostrzeszów – Ob
ra Kościan
Warta Międzychód – Cen
tra Ostrów
Polonia Kępno – Ostrov
ia Ostrów
Victoria Września – KS
Opatówek
Pogoń Lwówek – Winogr
ady Poznań
Tarnovia Tarnowo – Lub
uszanin
LKS Go łuchów – Olimp
ia Ko ło

Lubuszanin i Unia faworytami
W najbliższy weekend po raz pierwszy w nowym sezonie na boiska wybiegną piłkarze czwartej ligi. W tej klasie rozgrywkowej
rywalizować będzie siedem zespołów, przedstawicieli strefy kaliskiej: Polonia Kępno, Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, LKS
Gołuchów, Pogoń Nowe Skalmierzyce, KS Opatówek, Centra Ostrów Wielkopolski oraz beniaminek Victoria Ostrzeszów. Przypomnijmy, że w minionym sezonie najlepiej z naszym drużyn radziła sobie Pogoń Nowe Skalmierzyce, która w końcowej tabeli
uplasowała się na niezłym 4. miejscu. Pogoń o pierwsze ligowe punkty w nowym sezonie powalczy z Polonią Leszno. Imienniczka leszczynian z Kępna na inaugurację zagra także na własnym stadionie. Podopieczni Bogdana Kowalczyka w meczu otwarcia
zmierzą się z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski. Największymi faworytami rozpoczynającego się w sobotę sezonu są Lubuszanin
Trzcianka oraz Unia Swarzędz.

Kamil Drygas, wychowanek Marcinków Kępno, a obecnie
kapitan Pogoni Szczecin, jest już po operacji rekonstrukcji
więzadeł – poinformował szczeciński klub na swojej witrynie
internetowej. W poniedziałek zawodnik Dumy Pomorza rozpoczął rehabilitację, która potrwa od 6 do 8 miesięcy

Drygas już po operacji,

as Pogoni straci ponad pół roku
Kamil Drygas jest już po operacji rekonstrukcji więzadeł krzyżowego i pobocznego w kolanie. Po otwarciu kolana potwierdziły
się najgorsze diagnozy lekarzy. Podczas zabiegu zastosowano
jednak jedną z najnowocześniejszych technik operacyjnych, a
więc taką, dzięki której pacjent zachowuje częściowo lub całościowo swoje własne więzadło. W minioną sobotę wychowanek
Marcinków opuścił klinikę, a w poniedziałek rozpoczął rehabilitację, która potrwa od 6 do 8 miesięcy. Kamil Drygas kontuzji
doznał w spotkaniu z Arką Gdynia. Pogoń wygrała 2:0, ale oczy
wszystkich były skierowane na stan zdrowia kapitana szczecinian. Pomocnik Pogoni Szczecin wystąpił w dwóch pierwszych
meczach tego sezonu. Był wyróżniającym się piłkarzem zarówno w spotkaniu z Legią Warszawa, jak i z Arką Gdynia. Kamil
Drygas kontuzję odniósł w najlepszym okresie swojej kariery.
Miał fantastyczny poprzedni sezon. Zdobywał bramki, asystował, ale przede wszystkim był sercem i mózgiem zespołu. Przez
media społecznościowe cały czas przelewa się rzeka życzeń
szybkiego powrotu do zdrowia. My również przyłączamy się
do nich. Kamil całe Kępno czeka już na Twój powrót na boisko!
„Drygi” trzymaj się!

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Nowy sezon z nowymi zmianami.

3. kolejka | jesień 2019
Wisła Kraków – Górnik Zabrze ................– 1:0
Legia Warszawa – Śląsk Wrocław ............– 0:0
ŁKS Łódź – Lech Poznań . ........................– 1:2
Piast Gliwice – Pogoń Szczecin . ...............– 0:0
Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok .....– 2:2
Raków Częstochowa – Cracovia ...............– 1:3
Wisła Płock – Lechia Gdańsk . ..................– 1:2
Arka Gdynia – Korona Kielce . .................– 1:1
1. KKS Lech Poznań
3 7
7:2
2. MKS Pogoń Szczecin
3 7
4:1
3. WKS Śląsk Wrocław
3 7
3:1
4. KS Lechia Gdańsk
3 5
2:1
5. Jagiellonia Białystok
3 4
5:3
6. MKS Cracovia SSA
3 4
5:4
7. MKS Korona Kielce
3 4
3:3
=. KP Legia Warszawa
3 4
3:3
=. ŁKS Łódź
3 4
3:3
10. KS Górnik Zabrze
3 4
2:2
11. Wisła Kraków SA
3 4
1:1
12. RKS Raków Częstochowa
3 3
2:4
13. KGHM Zagłębie Lubin
3 2
3:4
14. GKS Piast Gliwice
3 2
2:3
15. Wisła Płock SA
3 1 2:7
16. MZKS Arka Gdynia
3 1
1:6

NASI

w

LIGACH

Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

3. kolejka | jesień 2019
Piast Gliwice – Pogoń Szczecin – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)

Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasy

3. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok – 2:2 (0:1)
NA BOISKU: 84-90 minuta
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

2. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-74 minuta
AKCJE: żółta kartka
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

2. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Puszcza Niepołomice – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: 1-61 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

2. kolejka | jesień 2019
GKS 1962 Jastrzębie – GKS Tychy – 2:1 (2:1)
NA BOISKU: 1-64 minuta
AKCJE: żółta kartka
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

1. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – Legia II Warszawa – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-88 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

1. kolejka | jesień 2019
ROW 1964 Rybnik – Ślęza Wrocław – 1:1 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

1. kolejka | jesień 2019
Polonia Środa – Mieszko Gniezno – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: 89-94 minuta
AKCJE: żółta kartka
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

1. kolejka | jesień 2019
Polonia Bytom – Foto-Higiena Gać – 1:2 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 55. minucie
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wyniki i TABELE
Fortuna I Liga
2. kolejka | jesień 2019
Warta Poznań – GKS Bełchatów . .............– 1:0
Stal Mielec – Wigry Suwałki . ...................– 1:1
Odra Opole – Puszcza Niepołomice ..........– 0:1
GKS 1962 Jastrzębie – GKS Tychy ...........– 2:1
Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz .– 0:1
Radomiak Radom – Stomil Olsztyn ..........– 2:1
Chojniczanka – Podbeskidzie . .................– 0:1
Sandecja Nowy Sącz – Miedź Legnica . .....– 1:2
Chrobry Głogów – Termalica Nieciecza . ...– 0:1
1. GKS Olimpia Grudziądz
2 6
6:0
2. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2 6
4:0
3. RKS Radomiak 1910 Radom 2 6
4:2
4. GKS 1962 Jastrzębie
2 4
2:1
5. MKS Puszcza Niepołomice 2 4
1:0
6. FKS Stal Mielec
2 4
3:2
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 4
2:1
=. MKS Miedź Legnica
2 4
2:1
9. KS Warta Poznań
2 3
2:2
10. GKS Bełchatów
2 3
3:1
11. SKS Wigry Suwałki
2 2
2:2
12. Zagłębie Sosnowiec SA
2 1
1:2
=. Chojniczanka 1930 Chojnice 2 1
1:2
14. OKS Odra Opole
2 1
0:1
15. GKS Tychy
2 0
2:4
16. OKS Stomil Olsztyn
2 0
1:5
=. MKS Sandecja Nowy Sącz
2 0
1:5
18. MZKS Chrobry Głogów
2 0
0:6
II Liga
2. kolejka | jesień 2019
Górnik Łęczna – Lech II Poznań . .............– 0:0
Bytovia Bytów – Widzew Łódź .................– 2:1
Stal Rzeszów – Legionovia Legionowo . ....– 3:1
Olimpia Elbląg – Górnik Polkowice ..........– 1:1
Błękitni Stargard – Elana Toruń ...............– 1:0
Skra Częstochowa – Garbarnia Kraków . ..– 1:3
Gryf Wejherowo – GKS Katowice . ............– 0:2
Znicz Pruszków – Stal Stalowa Wola ........– 4:1
Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów ............– 0:0
1. MKS Znicz Pruszków
2 6
7:2
2. ZKS Stal Stalowa Wola
2 6
6:3
3. KP Błękitni Stargard
2 6
3:1
4. ZKS Olimpia Elbląg
2 4
5:1
5. CWKS Resovia Rzeszów
2 4
3:1
6. GKS Górnik Łęczna
2 4
1:0
7. TKP Elana Toruń
2 3
2:2
8. MKS Bytovia Bytów
2 3
3:3
9. RKS Garbarnia Kraków
2 3
3:2
10. KS Legionovia Legionowo 2 3
3:3
=. GKS Katowice
2 3
3:3
12. RTS Widzew Łódź
2 3
3:3
13. KS Górnik Polkowice
2 1
2:3
=. MKP Pogoń Siedlce
2 1
2:3
15. KKS Lech II Poznań
2 1
0:4
16. WKS Gryf Wejherowo
2 0
1:4
17. KS Skra Częstochowa
2 0
1:5
18. ZKS Stal Stalowa Wola
2 0 2:7
III Liga Grupa 2
1. kolejka | jesień 2019
Grom Nowy Staw – KKS Kalisz . ...............– 0:4
Pogoń II Szczecin – Gwardia Koszalin ......– 4:1
Kotwica Kołobrzeg – Jarota Jarocin .........– 4:2
Sokół Kleczew – Bałtyk Koszalin . ............– 2:1
Nielba Wągrowiec – KP Starogard Gdański .– 2:3
Polonia Środa – Mieszko Gniezno ............– 0:1
Unia Janikowo – Bałtyk Gdynia . .............– 3:0
Chemik Police – Świt Skolwin ..................– 0:2
Radunia Stężyca – Górnik Konin . ............– 5:1
1. KS Radunia Stężyca
1 3
5:1
2. KKS Kalisz
1 3
4:0
3. MKS Pogoń II Szczecin
1 3
4:1
4. KS Unia Janikowo
1 3
3:0
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
1 3
4:2
6. KS Świt Skolwin-Szczecin
1 3 2:0
7. KP Starogard Gdański
1 3
3:2
8. KS Sokół Kleczew
1 3
2:1
9. MKS Mieszko Gniezno
1 3
1:0
10. MKS Nielba Wągrowiec
1 0
2:3
11. KKPN Bałtyk Koszalin
1 0
1:2
12. KS Polonia Środa Wlkp.
1 0
0:1
13. JKS Jarota Jarocin
1 0
2:4
14. KP Chemik Police
1 0 0:2
15. KS Gwardia Koszalin
1 0
1:4
16. SKS Bałtyk Gdynia
1 0
0:3
17. KS Górnik Konin
1 0
1:5
18. MKS Grom Nowy Staw
1 0
0:4
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Piłka nożna >>> Jakiś czas temu Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przyjął regulamin
rozgrywek na nadchodzący sezon 2019/2020. Nowe zmiany mają być korzystniejsze dla
wszystkich, od piłkarzy po sędziów

Nowy sezon z nowymi zmianami
Nowy sezon ligowy 2019/2020 i co za tym idzie, nowy regulamin rozgrywek niesie ze sobą istotne
zmiany w przepisach normujących rozgrywki. Najważniejsze to zwiększenie liczby zmian w piątej
lidze, klasie A oraz B, rozszerzenie katalogu dokumentów dopuszczonych przy weryfikacji tożsamości zawodnika, a także zmiana zasad wypłacania ekwiwalentu sędziowskiego w przypadku
nieobecności jednej z drużyn.

Główną modyfikacją dotyczącą
przebiegu meczu jest zwiększenie
liczby zmian możliwych do dokonania w trakcie spotkania. Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej już na początku
2017 roku wprowadził pilotażowo w
klasie A i B możliwość dokonywania
6 zmian. Jak pokazał czas, rozwiąza-

nie to znakomicie się sprawdziło, dlatego też zapis o zmianach ponownie
został zmodyfikowany dając szansę
gry większej liczbie zawodników. W
sezonie 2019/2020 dopuszczalna liczba zmian dokonanych w meczu przez
jedną drużynę wyniesie: 4 w czwartej
lidze (bez zmian w porównaniu do

poprzedniego sezonu), 6 w piątej lidze
(dotychczas były 4), 6 także w klasie
okręgowej (bez zmian w porównaniu
do poprzedniego sezonu), z kolei w
klasach A i B liczbę zmian zwiększono z 6 do 7. Przy okazji warto przypomnieć, że wskutek zmiany przepisów
gry, zawodnicy opuszczają boisko

INNE WAŻNIEJSZE ZMIANY REGUL AMINOWE

=> likwidacja zapisów o warunkowym uprawnieniu zawodnika spoza systemu Extranet bez możliwości uczestnictwa w rozgrywkach
o ZPN przed sezonem.
=> rozszerzenie o klasę okręgową listy lig, w których opłaty na poczet sędziów wpłacane są ryczałtowo na konto Wielkopolskieg
To Wielkopolski ZPN płaci bezpośrednio arbitrom na podstawie delegacji
Unifikacji PZPN
=> doprecyzowanie zapisów dot. wznowienia gry z autu w kategoriach E1, E2, F1, F2 - adekwatnie do aktualnych zapisów
17:00;
godzina
niż
wcześniej
nie
piątek,
o
rozgrywkoweg
terminu
odrębnego
=> wprowadzenie
rozgrywkach młodzieżowych
=> zwiększenie opłat za przełożenie spotkania w okresie krótszym niż 14 dni przed meczem w III lidze kobiet, Klasie B i
- do 150 złotych
h od trampkarza
=> zwiększenie kar za niestawienie się na zawody mistrzowskie w III lidze kobiet (200 złotych) i pozostałych klasach młodzieżowyc
sezonu
kolejek
dwóch
ostatnich
dotyczy
nie
ten
(pierwszy raz - 200 złotych, drugi raz - 300 złotych) - przepis
złotych)
=> zwiększenie kar za niestawienie się na zawody mistrzowskie w dwóch ostatnich kolejkach sezonu w III lidze kobiet (400
(IV liga), 200 złotych (Klasa
=> zwiększenie kar za nieobecność na zawodach opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą do wysokości: 300 złotych
Okręgowa, V liga), 150 złotych (pozostałe rozgrywki)
w rozgrywkach w sezo=> wprowadzenie zgodnie ze zmianami PZPN opłaty ryczałtowej zastępującej składkę członkowską, opłatę z tytułu udziału
zł, Klasa A - 650 zł,
1000
Okręgowa
Klasa
i
liga
V
zł,
1300
liga
IV
nie 2019/2020 i opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników, w kwocie:
zł
12
dziecięcych
i
h
młodzieżowyc
rozgrywkach
w
jedynie
udział
za
opłata
zł,
300
Klasa B i Klasa C, Old-Boy

Piłka nożna >>> Byli trzecio-, a nawet drugo- i pierwszoligowcy zagrają w zbliżającym
się sezonie w piątej lidze, a więc rozgrywkach, które w poprzednim sezonie funkcjonowały pod nazwą Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin

Zaplecze IV ligi też rusza w ten weekend

Znamy już pełny skład i ramowy terminarz rozgrywek piątej ligi w sezonie 2019/2020. Do ewentualnych zmian nie dojdzie już nawet przy zielonym stoliku. Rywalizacja zapowiada się niezwykle
ciekawie, bo liga będzie bardzo zacięta. Ponownie znajdzie się w niej między innymi zespół, który
w przeszłości występował w pierwszej lidze.
Kibice nie mają wątpliwości. To
będzie jeden z najciekawszych sezonów od lat. Mowa o rozgrywkach
na zapleczu czwartej ligi, które od
rozpoczynającego się w sobotę sezonu będą funkcjonować pod nazwą
piąta liga. Przed rokiem rozgrywki
te zostały reaktywowane po blisko
dwudziestu latach nieobecności na
piłkarskiej mapie regionu. W latach
dziewięćdziesiątych kibice w regionie emocjonowali się rozgrywkami
lig międzyokręgowych Kalisz-Konin, Kalisz-Konin-Sieradz, a nawet
Kalisz-Łódź-Sieradz-Piotrków Trybunalski. Były to niezwykle silne i
prestiżowe rozgrywki, ale tym tworzonym obecnie brakuje sporo by
nawiązać do tradycji popularnych
„emek”. W zbliżających się rozgrywkach piątej ligi w sezonie 2019/2020
ponownie zobaczymy szesnaście
zespołów. Ale to nie liczebność ligi,
a zespoły w niej startujące mają zagwarantować ciekawy poziom. W
zbliżającym się sezonie nie znajdą
się w niej co prawda spadkowicze z

czwartej ligi, ale wysoki poziom mają
gwarantować ekipy, które w zakończonym sezonie odgrywały ważne
role w poprzedniej edycji rozgrywek,
a więc SKP Słupca, Orzeł Mroczeń
czy Astra Krotoszyn. Poziom rozgrywek powinny też zagwarantować

zespoły, które jeszcze nie tak dawno
uzyskiwały promocję do czwartej
ligi. Mowa między innymi o Turze
1921 Turek. Dodajmy, że drużyna z Turku w sezonach 2007/2008 i
2008/2009 występowała w pierwszej
lidze. Strefa kaliska na tym szczeblu

przez linię końcową w najbliższym
możliwym miejscu, nie schodząc już
do środka boiska, gdzie oczekuje zawodnik wchodzący. Kolejne zmiany
zostały przyjęte wskutek postulatów,
które w ostatnim czasie były zgłaszane przez przedstawicieli klubów.
Pierwsza dotyczy sprawdzania tożsamości zawodnika. Katalog dokumentów dopuszczonych do weryfikacji został rozszerzony o dokument w formie
elektronicznej (elektroniczny dowód
osobisty) oraz dokument ze zdjęciem
zarejestrowany w systemie Extranet.
Jednocześnie doprecyzowano kwestię
oczekiwania przez sędziego na przedstawienie dokumentów. Dopuszczalny czas wynosi 15 minut. Co należy
jasno podkreślić, dokumentami przy
weryfikacji nadal nie są zdjęcia z kont
w mediach społecznościowych czy
też zdjęcia/skany dokumentów przesłane poza systemem Extranet. Inną
postulowaną modyfikacją jest zmiana
zasad wypłacania ekwiwalentu sędziowskiego w przypadku, gdy mecz
się nie odbędzie. Dotychczas czynił to
gospodarz, a wysokość wypłaty wynosiła 50% ekwiwalentu. Od nowego
sezonu będzie to 75% ekwiwalentu,
przy czym kwoty tej nie będzie wypłacał już gospodarz. Sędziowie delegacje będą przekazywać do WZPN, a
ten kosztami obciąży drużynę, która
nie stawiła się na zawody. Dalsze
modyfikacje dotyczą obowiązków
sędziów. W nowym sezonie arbitrzy
są zobowiązani do wprowadzenia do
systemu Extranet sprawozdań z zawodów IV i V ligi oraz Klasy Okręgowej w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania. Jednocześnie nie mają
obowiązku przesyłania z tych spotkań
papierowych wersji sprawozdania po
meczu, należy je archiwizować i przekazać do związku po zakończeniu
rundy.		
BAS

Program 1. kolejki

Sobota, 10 sierpnia 2019 rok
u
11:00
Tulisia Tuliszków – Odolanovia
17:00 Polonus Kazimierz –
Piast Czekanów
17:00
Wilki Wilczyn – Tur Turek
17:00
SKP Słupca – Orzeł Mroczeń
Niedziela, 11 sierpnia 201
9 roku
11:00
Raszkowianka – Piast Kobylin
15:00
Stal Pleszew – Vitcovia Witkowo
16:00
Zefka Kobyla Góra – GKS Som
polno
17:00 Zjednoczeni Rychwał –
Astra Krotoszyn

będzie miała ośmiu przedstawicieli,
a więc o dwóch mniej w porównaniu do poprzedniego sezonu. Sezon
2019/2020 rozpocznie się w Tuliszkowie, gdzie w sobotę o godzinie 11:00
tamtejsza Tulisia zagra z Odolanovią
Odolanów.		
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.
Dawid Krzyżaniak MKS Pogoń Szczecin => JKS Jarota Jarocin
Giorgi Otarashvili [Gru]FC Metalurgi Rustavi => KKS Polonia Kępno
Patryk Pawela
MKS Miedź II Legnica => KKS Kalisz
Daniel Tomaszewski
JKS Jarota Jarocin => KP Falubaz Zielona Góra
Szymon Gałczyński	LKS Gołuchów => JKS Jarota Jarocin
Marcin Maćkowiak
KKS Lech Poznań => JKS Jarota Jarocin

Volodymyr Yurechko [Ukr] FC Chortkiv => KKS Polonia Kępno
Jakub Nowak
JKS Jarota Jarocin => KS Polonia 1912 Leszno
Szymon Pawlak
KS Wiwa Goszcz => KKS Polonia Kępno
Oskar Machowski
KSS Kotwica Kórnik => JKS Jarota Jarocin
Rafał Padiasek	AP Ostrzeszów => KKS Polonia Kępno
Mikołaj Kubacha	AP Ostrzeszów => KKS Polonia Kępno

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.
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Piłka nożna >>> Pod koniec kwietnia miał miejsce start jednego z najważniejszych projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej mających na celu podniesienie i ujednolicenie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży. W naszym województwie aplikacje do programu certyfikacji złożyło ponad sto szkółek i akademii piłkarskich

Kluby strefy kaliskiej walczą o gwiazdki PZPN
Pod koniec kwietnia rozpoczął się Program Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek i akademii piłkarskich. To innowacyjny projekt piłkarskiej centrali skierowany do podmiotów prowadzących
szkolenie dzieci. Do końca czerwca można było składać odpowiednie formularze zgłoszeniowe. Teraz
władze Polskiego Związku Piłki Nożnej przedstawiły liczbę szkółek, które ubiegają się o uprawnienia i
gwiazdki. W Wielkopolsce poprawne aplikacje na trzech poziomach złożyło 108 podmiotów.

Fundamentalnymi założeniami
programu Polskiego Związku Piłki
Nożnej jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego, stałe
wyznaczanie standardów pracy z
młodymi zawodnikami,
pomoc w ich szkoleniu,
podnoszenie kompetencji fachowców dbających
o sportowy i społeczny
rozwój piłkarzy oraz szeroko rozumiana weryfikacja szkółek i akademii
piłkarskich. Dzięki Programowi
Certyfikacji
rodzice oraz dzieci trenujące piłkę nożną będą
mieć pewność, że szkółka
piłkarska spełnia wyznaczane standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a
jej kadra instruktorsko-trenerska ma
kwalifikacje niezbędne do szkolenia
zawodników. Z kolei szkółka zyska
przewagę rynkową poprzez prestiżowe wyróżnienie ze strony Polskiego
Związku Piłki Nożnej. – Wszystkim

nam zależy, by reprezentacja Polski osiągała jak najlepsze wyniki.
Program Certyfikacji Polskiego
Związku Piłki Nożnej dla szkółek
piłkarskich jest jednym z kluczo-

wych projektów prowadzących do
tego, by tak właśnie było – podkreślał Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. W
Program Certyfikacji zaangażował
się też polski rząd. Dzięki temu Mini-

sterstwo Sportu i Turystyki przez trzy
lata wesprze szkółki piłkarskie i ich
oddziały, które uzyskają certyfikat,
łączną kwotą 130 milionów złotych
(35 milionów złotych w 2020 roku, 45
milionów złotych w 2021
roku oraz 50 milionów
złotych w 2022 roku). Pieniądze z ministerstwa będzie można przeznaczyć
na wynagrodzenie trenerów, podwyższanie ich
kwalifikacji i wynajem
obiektów sportowych. O
certyfikat na jednym z
trzech poziomów (brązowy, srebrny oraz złoty)
mogą się ubiegać podmioty szkolące dzieci w co
najmniej jednej kategorii
wiekowej z przedziału
U6 – U13, w okresie nie krótszym niż
dwa ostatnie pełne sezony. Certyfikaty zostaną przyznane we wrześniu
2019 i będą obowiązywały przez dwa
sezony piłkarskie, czyli do czerwca
2021 roku. W sumie w całym kraju do

Piłka nożna >>> W przededniu inauguracji rozgrywek ligowych w strefie kaliskiej władze Wielkopolskiego ZPN przypominają klubom o możliwości wypłacania wynagrodzenia
za sędziowania poprzez dwa sposoby

Płatności za sędziowanie ryczałtem bądź przelewem

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przypomina o istniejącej możliwość wypłacania wynagrodzenia
za obsługę sędziowską w nadchodzącym sezonie przelewami bankowymi bądź poprzez ryczałt
związkowy. Czas na składanie odpowiednich dokumentów upływa w najbliższą sobotę, 10 sierpnia.

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

Związek stopniowo rozszerza projekt
płatności ryczałtowych. W jego ramach
obowiązki klubu zostają ograniczone do
wpłaty środków na obsługę sędziowską do
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej,
który następnie wypłaca należności arbitrom. Dzięki takiemu rozwiązaniu zespoły
uczestniczące w rozgrywkach zwolnione są
z obowiązków podatkowych, które na własne barki przejmuje Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej. W sezonie 2019/2020 płatności
ryczałtowe są obowiązkowe dla czwartej i
piątej ligi oraz klasy okręgowej. Wszystkie
pozostałe kluby (w tym również kluby IV, V
ligi i klasy okręgowej chcących skorzystać z
systemu dla płatności w rozgrywkach młodzieżowych) chętne do przystąpienia do systemu ryczałtowego muszą złożyć stosowne
oświadczenie do siedziby związku. Kluby
mogą też korzystać z możliwości płacenia
delegacji sędziowskich przelewem. W tym
celu konieczne jest złożenie odpowiedniego
formularza dostępnego na witrynie internetowej wielkopolskizpn.pl, również mailowo
na adres: dyscyplina@wielkopolskizpn.pl.
Płatności należy dokonywać w ciągu 7 dni
od daty spotkania. W obu przypadkach aplikacje należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do 10 sierpnia. Co istotne, szansę
na zaakceptowanie wniosku mają wyłącznie
kluby nie posiadające przeterminowanych
zobowiązań wobec Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
BAS

procesu weryfikacji zakwalifikowanych zostało 1080 zgłoszeń. Równo
co dziesiąte pochodzi z Wielkopolski.
Liczba 108 szkółek i akademii daje
naszemu regionowi trzecie miejsce w
zestawieniu po województwach małopolskim i śląskim. O złotą gwiazdkę, czyli najwyższy poziom certyfikacji, ubiegają się w Wielkopolsce
23 kluby. W tym gronie znalazły się
między innymi Marcinki Kępno, ale
nie są one jedynym przedstawicielem
strefy kaliskiej. Obok kępińskiego
klubu o złote gwiazdki aplikują też
działacze Jaroty Jarocin, Ostrovii
1909 Ostrów Wielkopolski, Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów, Antonio
Jarocin, Szkółki Piłkarskiej GOS
Koźmin Wielkopolski oraz Football
Academy Ostrów Wielkopolski.
Z kolei tylko 14 podmiotów złożyło dokumentację z nastawieniem
na gwiazdkę srebrną i w tej grupie
znalazły się Astra Krotoszyn, Akademia Talentów Krotoszyn oraz
Calisia Kalisz. O najniższą, brązową gwiazdkę stara się natomiast aż
71 kluów. Wśród nich są Victoria
Ostrzeszów, Centra 1946 Ostrów
Wielkopolski, Pogoń Nowe Skalmierzyce, Stal Pleszew, LKS Czarnylas, Gorzyczanka Gorzyce Wielkie,
Raszkowianka Raszków, Maraton
Czajków, LZS Cielcza, Grom Golina,
OKS Ostrów Wielkopolski i Kopernik Piotrów. Obecnie w skali ogólnopolskiej połowa podmiotów jest
na etapie zaakceptowanego formularza. Ich zadaniem jest utworzenie w

systemie wszystkich drużyn wskazanych w formularzu, potwierdzenie
przez system PZPN24 współpracy ze
wszystkimi trenerami, przypisanie
trenerów do utworzonych drużyn i w
przypadku prowadzenia autorskiego
programu szkolenia oczekiwanie na
jego akceptację przez związkowych
specjalistów. Ostatni z podpunktów
dotyczy w całej Polsce już tylko 7
szkółek. Wcześniej 48 innych programów zostało ocenionych pozytywnie, z czego 21 już podczas pierwszej
weryfikacji. Pozostałych 27 zostało dopuszczonych do programu po
wprowadzeniu poprawek i ponownym sprawdzeniu. Z kolei 55. autorskich programów zostało ocenionych
negatywnie przez związek. W takim
wypadku szkółki mogły przejść na
program AMO i kontynuować ubieganie się o certyfikat (na co zdecydowało się 39 podmiotów) lub znalazły
się poza programem (rezygnując z
dalszych starań o certyfikat bądź nie
mając czasu na poprawienie programu). Po spełnieniu wskazanych kryteriów podmiot zostanie przyjęty do
programu. Połowa wnioskujących już
w nim jest i teraz do ich zadań należy rejestracja zawodników w szkółce
piłkarskiej, potwierdzenie zawodników w szkółce i przypisanie ich do
drużyn oraz oczekiwanie na kontakt
Regionalnego Specjalisty do spraw
rozwoju piłki amatorskiej, który
umówi się na spotkanie w celu weryfikacji kwestii formalnych.
BAS

Szkółki ze strefy kaliskiej
ubiegające się o Certyfikaty PZPN

Certyfikat Złoty: AP Ostrzeszów, MUKS Marcinki Kępno,
JKS Jarota Jarocin, TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., PUKS Antonio
Jarocin,
SP GOS Koźmin Wlkp., UKS FA Ostrów Wlkp.
Certyfikat Srebrny: KKS Astra Krotoszyn, KP Calisia Kalisz,
UKS AT Krotoszyn
Certyfikat Brązow y: LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp., KP Victoria
Ostrzeszów, KS Pogoń Nowe Skalmierzyce, KS Stal Pleszew,
LKS Czarnylas, LKS Gorzyczanka Gorzyce Wielkie,
LUKS Maraton Czajków, LKS Raszkowianka Raszków, LZS Cielcza,
LZS Grom Golina, OKS Ostrów Wlkp., UKS Kopernik Piotrów

Piłka nożna >>> Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej informuje, że wszelkie zmiany w terminarzach rozgrywek winny być zgodne z Regulaminem Rozgrywek. Od sezonu
2019/2020 nie będą akceptowane wnioski o zmianę terminu bez
spełnienia zapisów regulaminowych

Wprowadzanie terminów
spoczywa na barkach klubów
Rozgrywki ligowe coraz bliżej inauguracji dlatego Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej przypomina o obowiązku wprowadzenia przez
kluby dokładnych terminów spotkań. Należy to zrobić w terminie 14.
dni przed pierwszym spotkaniem. Niedopełnienie obowiązku skutkować może sankcjami.

Zgodnie z zapisami regulaminu rozgrywek kluby pełniące rolę
gospodarza meczu, na podstawie
terminarza zobowiązane są ustalić
konkretne daty, godziny i miejsca
rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i wprowadzić je do systemu
Extranet w wyznaczonym terminie.
Tradycyjnie określono go na 14. dni
przed rozpoczęciem rozgrywek w
danej klasie rozgrywkowej. Nieokreślenie dokładnych terminów może
spowodować ukaranie klubu karą w
wysokości połowy opłaty za przełożenie meczu, czyli w zależności od
ligi – 75 lub 100 złotych. Co więcej,
w przypadku gdy klub nie wprowadzi daty i godziny w okresie do 5 dni

przed meczem, wyznaczone zostaną
terminy obligatoryjne spotkań, które nie będą podlegać już zmianie.
Ponadto, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przypomina, że za jeden
weekendowy termin spotkań określa
się dwa dni – sobota i niedziela. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia
meczu drużyny seniorów może być
w weekend godzina 10:00. Dla meczów wyznaczonych w środku tygodnia na dzień roboczy, zawody nie
mogą rozpocząć się wcześniej niż o
godzinie 14:00. Instrukcję wprowadzenia terminu spotkania do modułu
klubowego systemu Extranet można
pobrać na witrynie internetowej wielkopolskiego Związku.
BAS
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IV liga grupa wielkopolska
SEZON 2019/2020 - część II

RUNDA jesienna 2019

Wielkopolska klasa b grupa 9
SEZON 2019/2020
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