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Dziękowali za zebrane plony

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl

Uroczystości dożynkowe w Rzetni rozpoczęła dziękczynna msza święta polowa odprawiona przez proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie ks. Mirosława Jankowskiego. Następnie wszyscy uczestnicy wydarzenia podziwiali barwny korowód dożynkowy, który przejechał ulicami Rzetni.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni
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Trwa szacowanie strat spowodowanych suszą w Wielkopolsce

Susza przyniosła kolejne szkody

Susza w Wielkopolsce spowodowała znaczące straty w rolnictwie.
Swoim zasięgiem objęła niemal
wszystkie uprawy w regionie. Ze
wstępnych szacunków wynika, że
liczba poszkodowanych rolników bę-

dzie większa od ubiegłorocznej. Dotychczas straty odnotowano w ponad
68 tysiącach gospodarstw rolnych.
W ubiegłym roku brak opadów
w Wielkopolsce spowodował zniszczenia około 54 tysięcy gospodarstw

Susza obejmuje wszystkie uprawy w każdej z 226 gmin
województwa wielkopolskiego. Fot. archiwum „TK”

rolnych. - Każdego dnia powołana
przeze mnie komisja szacuje straty. Dotychczas do Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło
ponad 2,5 tysiące protokołów. Zwracam się z prośbą do producentów
rolnych o szybkie zgłaszanie strat do
komisji, która dokona weryfikacji na
miejscu jeszcze przed zbiorem plonu
i przygotuje protokół. Tegoroczna
pogoda nie jest łaskawa dla rolników, dlatego staramy się pracować
jak najwięcej, by komisje szybko
uporały się ze swoimi zadaniami –
mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Przed kilkoma dniami podobny
apel do rolników w całej Polsce skierował minister rolnictwa i rozwoju
wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który zwrócił się o jak najszybsze wystąpienie do samorządów z wnioskami
o oszacowanie strat spowodowanych

Zaprezentowano stworzoną w Ministerstwie Cyfryzacji interaktywną mapę inwestycji,
prezentującą zrealizowane projekty, programy i inwestycje

Jakie inwestycje
zrealizowano w twoim regionie?

W piątek premier Mateusz Morawiecki oraz minister cyfryzacji
Marek Zagórski zaprezentowali
stworzoną w Ministerstwie Cyfryzacji interaktywną mapę inwestycji.
Mapa prezentuje projekty, programy
i inwestycje realizowane po 16 listopada 2015 r.

Dane przedstawiają środki wydatkowane z budżetu państwa, funduszy
celowych i funduszy europejskich, z
wyłączeniem środków wydatkowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dzięki mapie
każdy obywatel może sprawdzić, które inwestycje zrealizowano w danym
Przebudowa jednej
z dróg w powiecie

regionie oraz dowiedzieć się, jaka
była wysokość środków rządowych
przeznaczonych na realizację inwestycji. - W Wielkopolsce zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 12
miliardów złotych. W skład tej kwoty
wchodzi ponad 3,7 tysiąca inwestycji
gminnych, blisko 400 powiatowych
i ponad 100 wojewódzkich. To wielkie kwoty, które realnie przekładają
się na poprawę życia mieszkańców
naszego województwa. Warto skorzystać z mapy, znaleźć swoją gminę
czy powiat i sprawdzić, na co zostały
przeznaczone rządowe środki. Myślę, że wiele osób będzie pozytywnie
zaskoczonych tym, ile środków trafia
do jednostek samorządu terytorialnego – mówi wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoffmann.
W sumie od 16 listopada 2015 r.
zrealizowano 40,9 tysięcy inwestycji
gminnych, 4,4 tysiące powiatowych,
2,1 tysiące wojewódzkich oraz 2,8 tysiące ogólnopolskich, na łączną kwotę 563 miliardów złotych, z czego ponad 451 miliardów złotych stanowiło
dofinansowanie z budżetu państwa.
Dane, które przedstawia interaktywna mapa inwestycji, są na bieżąco
aktualizowane na podstawie raportów przesyłanych przez ministerstwa.
Oprac. KR

Mapa inwestycji dostępna jest na: https://www.gov.pl/web/mapa-inwestycji

Powiat
kępiński

przez suszę. Według raportów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (obecnie ukazało się 8 raportów z 14), zagrożenie
wystąpienia suszy rolniczej obejmuje
wszystkie uprawy – zarówno zbóż,
jak i roślin okopowych – w każdej z
226 gmin województwa wielkopolskiego. Najtrudniejsza sytuacja występuje na terenie zachodniej części
województwa wielkopolskiego – w
powiatach nowotomyskim i wolsztyńskim.

Producenci rolni po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez
komisję, poza odszkodowaniami z
zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać
się o pomoc w formie kredytu preferencyjnego – zarówno obrotowego na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych. Mogą także
wystąpić o udzielenie przez prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżą-

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim Piotr Twardowski
zaznaczył, że obecnie gminne komisje klęskowe jeszcze pracują. Fot. P. Twardowski

Obecnie rolnicy składają jeszcze
wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Zespoły komisji
powołanej przez wojewodę, pracujące na terenie wszystkich gmin w
Wielkopolsce, dokonują weryfikacji
na miejscu i sporządzają protokoły.
- Zweryfikowano już ponad 2 tysiące
protokołów potwierdzających wystąpienie szkód, w tym 1349 pozytywnie. 651 protokołów zwrócono do
uzupełnienia. Wyselekcjonowaliśmy
także około 550 protokołów niewymagających potwierdzenia wojewody – tłumaczy zastępca dyrektora
wydziału infrastruktury i rolnictwa
WUW Zbigniew Król.

cych składek na ubezpieczenie społeczne. Kolejną formą pomocy jest
zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i
rozłożenia na raty płatności z tytułu
umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa. - Wójt, burmistrz
lub prezydent może na indywidualny
wniosek producenta rolnego udzielić ulgę w podatku rolnym. Pomoc w
spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w
formie de minimis – dodaje wojewoda Z. Hoffmann.
Oprac. KR
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Dożynki Gminno-Parafialne w Rzetni

Dziękowali za zebrane plony

11 sierpnia br. w Rzetni odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Na zaproszenie burmistrza Piotra Psikusa, przewodniczącego Rady Miejskiej w
Kępnie Andrzeja Stachowiaka, sołtys Rzetni Moniki Urbaniak oraz Kępińskiego Ośrodka Kultury przybyli – oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców i rolników – m.in. posłowie na Sejm RP: Bożena Henczyca, Jarosław
Urbaniak, Piotr Kaleta, Jerzy Kozłowski oraz Tomasz Ławniczak, a także
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska oraz zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Stodolny, jak również przedstawiciele Gminy Kępno, Powiatu Kępińskiego, reprezentanci Ochotniczych
Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych firm i instytucji.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła dziękczynna msza święta polowa odprawiona przez proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie ks. Mirosława Jankowskiego. Następnie wszyscy uczestnicy wydarzenia podziwiali
barwny korowód dożynkowy, który przejechał ulicami Rzetni.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tradycyjnych obrzędów – po
staropolskim obrzędzie chleba w wykonaniu zespołu „Doruchowianie” i przekazaniu przez starostów dożynkowych – Annę Nasiadek i Marka Kościelnego – na ręce burmistrza bochenka chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów, włodarz gminy przekazał go licznie zebranym mieszkańcom i
gościom w asyście starostów dożynkowych. - Ten chleb będzie dzielony sprawiedliwie, aby nigdy nie zabrakło go dla żadnego mieszkańca gminy przez
całe 365 dni – powiedział P. Psikus. - O chlebie mówi Stary Testament i wymienia cztery rzeczy ważne do życia: odzież, wodę, dom i właśnie chleb. Ten
chleb jest ucieleśnieniem naszej satysfakcji, trudu rolników, ogrodników,
sadowników – dodał, dziękując rolnikom za ich całoroczną, ciężką pracę oraz
składając im życzenia dobrych plonów każdego roku. Do tych słów dołączyli
się w swoich przemówieniach również przybyli goście.
Część artystyczną rozpoczęły dzieci z Rzetni, które przygotowały wspaniały, humorystyczny występ, promujący ich miejscowość. Następnie do
zabawy zachęcała kapela „Bajer” z Nowej Soli oraz grupa „Lesioki”. Podczas dożynek nie zabrakło wspólnej biesiady, grochówki z kotła i specjałów
serwowanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Na najmłodszych
czekały też liczne gry i dmuchańce. Sporym zainteresowaniem cieszyły się
też alpaki z Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji „Na Wzgórzu” w Parzynowie.
Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna z grupą „Music Dance”.
KR
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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
trzeci nagrodzony przez redakcję reportaż

Ukraińczyk – a kto to taki?
Są to nasi koledzy z pracy, żony,
mężowie, koleżanki ze szkolnej ławki, koledzy, przyjaciele, sąsiedzi. Możemy mieć, oczywiście, różne opinie
na ich temat, ale niezaprzeczalnie jest
ich coraz więcej na terenie Polski, a
także powiatu kępińskiego. Już od
około 5 lat trwa masowa migracja
Ukraińców do Polski.
Trochę o nazwie
Ukrainiec - rzeczownik, rodzaj
męskoosobowy, człowiek narodowości ukraińskiej, obywatel Ukrainy,
mieszkaniec Ukrainy
Wszelkie słowniki uznają to słowo za zupełnie neutralne, jednak
zyskało ono wydźwięk negatywny;
chociażby stwierdzenie „ty Ukraińcu”, które oznacza kogoś złego,
złośliwego, mającego złośliwością
podszyte zamiary. Podczas poszukiwania informacji w Internecie spotkałam się nawet z propozycją zmiany
nazwy obywatela Ukrainy Ukraińca
na Ukraińczyka – co miałoby zlikwidować negatywne konotacje. Autorka pomysłu sugeruje, że „Japoniec”
wydaje się nam obraźliwe, a z kolei
„Japończyk” brzmi oficjalnie. Czy
byłaby to dobra zmiana? Musimy
zdecydować sami, z całą pewnością
jednak ta zmiana nie nastąpi zbyt
szybko. Wcześniej należałoby dowiedzieć się, jak ludzie z naszej okolicy
postrzegają wschodnich sąsiadów,
pomoże w tym przeprowadzona anonimowa sonda.
Jak my widzimy
Ukraińczyków?
„Ja uważam, że są bardzo fajni,
na tych, na których ja trafiłam, jeśli
ty normalnie z nimi rozmawiasz to
są zupełnie normalni – tak jak z Polakami.”
„Szkoda mi tych ludzi, zależy na
jakich się trafi. Zarówno Polacy jak i
Ukraińcy - są dobrzy i źli, którzy często faktycznie przyjeżdżają do pracy
z wielkiej biedy. Ci, którzy pracowali
u mnie zawsze byli bardzo pracowici, co im się powiedziało, to za to się
brali, wdzięczni gdy poczęstowało się
ich obiadem. Najczęściej są to osoby,
które przyjeżdżają za chlebem. Są też
tacy, którym nie chce się pracować.
Myślą, że na zachodzie, bo to przecież dla nich jest zachód, dorobią się
szybko”.
„Często da się zauważyć, że to
Ukraińcy, po ubraniu, po tym jak idą
z supermarketów w godzinach popołudniowych, najczęściej na pieszo. Da
się zauważyć między nami różnice,
jednak nasze kultury są bardzo podobne i oni sami szybko się przyzwyczajają”.
„Pracuję w szpitalu, siłą rzeczy
trafiają tam też osoby pochodzenia
ukraińskiego. Trzeba im poświęcić
więcej czasu, nie zawsze rozumieją język polski. Musimy okazywać im cierpliwość, naturalne jest to, że od razu
nie mówią płynie, miło widzieć jest ich
zaangażowanie i zapał do nauki”.
„Myślę, że Ukraińcy są nam
potrzebni, potrzebujemy rąk do pra-
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cy - w pobliskich zakładach i w całej Polsce. Mają podobną kulturę, są
chrześcijanami, więc tym bardziej
powinniśmy im pomóc w zaaklimatyzowaniu z nami”.
„Wiele osób przebywa tutaj w
trudnych warunkach, paru moich
znajomych wyremontowało swoje mieszkania, stare domy, aby je
wynajmować, jest to dla nich dobry
biznes. W jednym pokoju często
mieszka po kilka obcych sobie osób
– wynajmując mieszkanie jednej
polskiej rodzinie nie byliby w stanie
tyle zarobić. Część jest tu także nielegalnie, Urzędy Gmin mają problem
choćby z opłatami za śmieci, często
zgłoszony jest ułamek osób w stosunku do rzeczywistości”.
Trochę statystyki
Nie jesteśmy w stanie dokładnie
obliczyć, ilu obywateli Ukrainy dokładnie aktualnie przebywa w Polsce.
Z pomocą przyszły nam dane firmy
Selectivv, która specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu

wiedzieć na kilka pytań, dotyczących
swojego życia w Polsce.
Czym zajmowała się Pani przed
wyjazdem ze swojego kraju? Jak to
się zmieniło po przyjeździe do Polski? Jak Pani ocenia tę zmianę?
„Chodziłam do szkoły, jak ją
skończyłam, zaczęłam się starać o wyjazd do Polski na studia. Moje starania oraz starania mojej rodziny (mocne wsparcie) powiodły się sukcesem.
Dostałam się na studia. Na chwilę
obecną już jestem absolwentem studiów wyższych Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek administracja. Tę zmianę oceniam bardzo pozytywnie! Moje marzenie się
spełniło. Jestem dumna, że zostałam
absolwentem jednej z najlepszych
uczelni w Europie. Jestem dumą moich rodziców, co też jest niezwykle
istotne dla mnie”.
Czy Pani przeprowadzka do Polski wiązała się z jakimiś trudnościami? Jakimi? Z czego one wynikały?

Wielu ankietowanych wymienia zakłady stolarskie - w jakich pracują oni sami
bądź ich znajomi – jako główne miejsce zatrudnienia wielu Ukraińców

danych z kanału mobile. Selectivv
przyjął, że „osoba z Ukrainy mieszkająca w Polsce” to taka, która posiada kartę SIM polskiego operatora, ale
w telefonie ma ustawiony język rosyjski lub ukraiński oraz minimum raz
w przeciągu 2018 r. była na terenie
Ukrainy i/lub zmieniła w tym czasie
kartę SIM na operatora ukraińskiego.
Na tej podstawie sprofilowano 1,25
mln obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Polski.
Z analizy firmy wynika, że 38%
Ukraińców w Polsce jest w wieku
21-30 lat, a 29% w wieku 31-40 lat.
Mniej liczna jest populacja osób w
wieku 41-50 lat i wynosi około 15%,
natomiast powyżej 51. roku życia jest
zaledwie 7% Ukraińców, mieszkających w naszym kraju. Badania firmy
pokazują to, co jest dość oczywiste,
do Polski najczęściej przyjeżdżają
osoby w sile wieku, które tutaj chcą
„się dorobić”.
Jak mieszkańcy Ukrainy
widzą polską naukę - studia...
Jedną z osób, z którą miałam okazję porozmawiać, pisząc reportaż,
była pani Aleksandra Kaleniuk. Ta
Ukrainka, z polskim pochodzeniem,
wyjechała z ojczystego kraju w wieku
zaledwie 17 lat, aby rozpocząć studia
za granicą. Aktualnie pani Aleksandra ma 24 lata i zgodziła się odpo-

„W moim przypadku to były
ogromne trudności. Musiałam się bardzo dużo nauczyć, przede wszystkim
języka, gramatyki , historii Polski, ponieważ od zdania egzaminów w tym
zakresie zależała moja przyszłość, czy
się dostanę na studia czy nie”.
W jaki sposób przebiegała Pani
nauka języka polskiego?
„W wieku 15 lat zaczęłam się
uczyć polskiego prywatnie oraz chodziłam na zajęcia do szkoły w Polskim Stowarzyszeniu, bo takie mamy
w mieście, z którego pochodzę. Dla
mnie nie było to trudne, bo zawsze lubiłam się uczyć języków obcych. Na
pierwszym roku studiów już robiłam
normalnie notatki i Polacy, którzy nie
chodzili na wykłady, zawsze chętnie
pożyczali je ode mnie. Człowiek całe
życie się uczy, więc nie powiem, że
nie zdarzają mi się błędy w pisaniu
czy mówieniu, bo się zdarzają; ale
cały czas nad tym pracuję i dążę do
tego, aby ich nie popełniać”.
Czym według Pani różnią się
studia w Polsce od tych w Ukrainie?
„Nie studiowałam nigdy na Ukrainie, ale wydaje mi się, że studia w
Polsce są bardziej ukierunkowane
profilowo. Słyszałam, że ukraińscy
studenci się skarżą, że mają dużo
pobocznego materiału do przyswojenia”.
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Ścieżka pieszo-rowerowa, prowadząca w kierunku Jankowych, którą jedna
ankietowana wymieniła jako miejsce, gdzie zauważa wielu Ukraińców

Z jakimi trudnościami mogą spotkać się obcokrajowcy rozpoczynający naukę na uczelniach wyższych w
Polsce? Co było dla Pani niezrozumiałe/szczególnie dziwne lub trudne?
„Wiadomo, że początki są zawsze
trudne, w szczególności gdy zaczyna
się studia w innym kraju, co się wiąże
z wykładami i materiałami w innym
języku. W moim przypadku trudności polegały na tym, że nie rozumiałam aktów prawnych, nad którymi
pracowaliśmy - przyczyna – specyficzny język prawniczy. Na pierwszym roku, pamiętam, że uczyłam
się przepisów prawnych po prostu na
pamięć.
Dlaczego wybrała Pani Polskę
do kontynuowania swojej edukacji?
Czym kierowała się Pani w wyborze
kierunku studiów?
„Polskie pochodzenie zadecydowało o wyborze oraz to, że Polska nie
jest aż tak daleko od domu. Kierunek studiów to wybór jednoznaczny.
Kierowałam się tym, co bym chciała
robić w przyszłości i to był strzał w
10-kę. Studia mi się bardzo podobały,
pomimo napotkanych trudności. Dziś
są wartościowym wpisem w moim
CV, co kreuje teraz moją przyszłość.
… oraz naukę
w szkole podstawowej?
Ukraińcy w Polsce są zarówno
studentami jak i uczniami szkół podstawowych, gimnazjalistami i przedszkolakami. Na każdym szczeblu
edukacji nauka w innym kraju nie jest
prosta. O swoim spojrzeniu na Polskę
i polską szkołę zgodziła się opowiedzieć Vlada Starepravo – uczennica
klasy ósmej w Szkole Podstawowej nr
2 w Kępnie.
Ile miałaś lat podczas przyjazdu
do Polski? Co go spowodowało? Jak
długo tutaj mieszkasz?
„Miałam 13 lat, przyjechałam do
mamy. Mieszkam tutaj już 2 lata”.
Czym polska szkoła różni się od
tej w Ukrainie? Co było dla Ciebie

niezrozumiałe/szczególnie dziwne
lub trudne?
„W Ukrainie każda klasa ma po
30-35 uczniów i swoją przypisaną
salę, w której mogliśmy przebywać
na przerwach i w której się uczyliśmy. Dla mnie przez jakiś czas
wszystko było trudne. Czytanie, pisanie, rozmawianie, było dla mnie niemożliwe. Było dużo niezrozumiałych
słów. Dziwnie było przystosować się
do tego, że na przerwie musiałam siedzieć pod salą”.
Za czym w swoim ojczystym kraju najbardziej tęsknisz? Czy planujesz powrót do ojczyzny?
„Najbardziej tęsknię za rodziną i
przyjaciółmi. Nie planuję na zawsze,
jedynie, aby pojechać tam na wakacje”.
Podsumowanie
W naszym powiecie da się zauważyć coraz więcej dzieci z rodzin
mieszanych (dwunarodościowych?),
które najczęściej świetnie posługują
się językiem polskim i ukraińskim.
Posłużę się tutaj wypowiedzią kobiety, która uczestniczyła w sondzie:
„Mój syn chodzi do przedszkola, w
którym jest także jeden Ukrainiec.
Dzieci nie mają uprzedzeń, dla nich
to po prostu nowy kolega do zabawy.
Ponadto uczą się jeden od drugiego,
syn przychodząc do domu po przedszkolu czasem wplata w swoje wypowiedzi ukraińskie słówka”.
Myślę, że reportaż, dotyczący
Ukraińców, a także bardzo ważnego
spojrzenia na nich, mogę podsumować wypowiedzią pani Aleksandry:
Stosunek Polaków do Ukraińców zależy tylko i wyłącznie od tego jakiego
Ukraińca kiedykolwiek spotkali. Ludzie są różni, wszędzie czy to w Ukrainie, czy w Polsce, czy w Niemczech,
czy jeszcze gdzieś indziej. Są fajni,
życzliwi i tak dalej, a są także kłamcy
i oszuści. Moim zdaniem narodowość
w tym zakresie zupełnie nie ma nic
wspólnego z tym czy kogoś polubisz,
czy nie.
Amelia Klaczyńska

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony
na okres 21 dni tj.: od 12 sierpnia 2019 roku
do 2 września 2019 roku - wykaz nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w mieście
Kępnie oznaczonych jako działki nr: 640/1 o pow. 0,0014 ha,
640/2 o pow. 0,0280 ha - księga wieczysta nr KZ1E/00003357/0
i działka nr: 623/1 o pow. 0,0256 ha - księga wieczysta
nr KZ1E/00058320/2, przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal
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Premier Mateusz Morawiecki na cmentarzu w Kępnie oddał hołd żołnierzowi II Rzeczpospolitej

Premier na cmentarzu w Kępnie

11 sierpnia br. z niezapowiedzianą wizytą gościł
na kępińskim cmentarzu
premier Mateusz Morawiecki. Po rodzinnym
pikniku w Ostrzeszowie
premier po zaciągnięciu informacji, że na kępińskim
cmentarzu jest symboliczny
grób jednego z dowódców
powstania wielkopolskiego,
żołnierza wojny z bolszewikami w 1920 r. i wojny
obronnej w 1939 r, oficera
70. Pułku Piechoty, więźnia
Kozielska, zamordowanego
przez sowietów w Katyniu
w kwietniu 1940 r. - kpt.
Michała Jerchela, nie

Na kępińskim cmentarzu premier wraz z towarzyszącymi
mu osobami oddali hołd M. Jerchelowi. Fot. Krzysztof Miś

zastanawiając się, postanowił przyjechać i oddać
mu hołd. Tuż po godzinie
17:00 M. Morawiecki podjechał pod tutejszy cmentarz i w obecności europarlamentarzystki Andżeliki
Możdżanowskiej, starosty
Roberta Kieruzala i wicestarosty Alicji Śniegockiej modlił się oraz złożył
kwiaty na grobie kępińskiego oficera Wojska Polskiego. W grobie (sektor
N, nr rzędu 3, nr grobu 21)
pochowana jest jego żona
Marianna Jerchel (ur.
1899 r,. zm. 1986 r.).
m

Przed złożeniem kwiatów na grobie powstańca
wielkopolskiego. Fot. Krzysztof Miś

Seniorzy z Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem” spotkali się nad stawami
przy ul. Poznańskiej w Kępnie, aby razem spędzić czas na świeżym powietrzu

Michał Jerchel (ur. 4 września 1892 r. w Ostrzeszowie, zm.
wiosną 1940 r. w Katyniu) – kapitan piechoty Wojska Polskiego,
awansowany pośmiertnie do stopnia majora w 2007 r., kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej.
Urodził się Ostrzeszowie, w
rodzinie Roberta i Balbiny z Marszałków. W 1913 został powołany
do armii niemieckiej. Uczestnik I wojny światowej i powstania wielkopolskiego. W wojnie
1920 był dowódcą kompanii w 70
pułku piechoty.
W okresie międzywojennym pozostał w wojsku. Służył w 70 pułku piechoty w Jarocinie. 3 maja
1922 roku został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z
dniem 1 czerwca 1919 roku i 984. lokatą w korpusie oficerów piechoty.
W 1922 zdobył tytuł mistrza Korpusowych Oficerskich Zawodów
Strzeleckich Okręgu Korpusu Nr VII, a w Mistrzostwach Wojsk Polskich w
strzelaniu pojedynczym zajął 12 miejsce.
W 1928 roku służył w 86 pułku piechoty w Mołodecznie. W 1929 roku
został przeniesiony w stan spoczynku.
Współpracował z Oddziałem II Sztabu Głównego, był zatrzymany
przez Niemców jako współpracownik polskiego wywiadu. 6 czerwca 1930
został skazany na karę pięciu lat i siedmiu miesięcy ciężkiego więzienia „za
zdradę tajemnicy wojskowej na rzecz Polski”. W czerwcu 1935 wrócił do
kraju i zamieszkał w Kępnie.
Działał aktywnie w Związku Weteranów Powstań Narodowych. W
1935 wybrany prezesem Tymczasowego Komitetu Powiatowego w Kępnie b. Powstańców Wielkopolskich, rok później został prezesem Koła w
Kępnie i delegatem na Walne Zgromadzenie Związku Weteranów. W latach 1937/38, był wójtem Gminy Podzamcze. Ostatni przedwojenny burmistrz Grabowa nad Prosną.
W kampanii wrześniowej zmobilizowany, następnie wzięty do niewoli
przez Sowietów. Według stanu na kwiecień 1940 był jeńcem obozu w Kozielsku. Między 7 a 9 kwietnia 1940 przekazany do dyspozycji naczelnika smoleńskiego obwodu NKWD – lista wywózkowa 017/1 poz. 87, nr akt
1813 z 05.04.1940. Został zamordowany między 9 a 11 kwietnia 1940 przez
NKWD w lesie katyńskim. Nie został zidentyfikowany podczas ekshumacji prowadzonej przez Niemców w 1943. Krewni do 1957 poszukiwali informacji przez Biuro Informacji i Badań Polskiego Czerwonego Krzyża w
Warszawie.
Odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem
Niepodległości – 17 marca 1938 roku „za pracę w dziele odzyskania niepodległości”, zamiast nadanego 9 listopada 1932 roku Medalu Niepodległości, Krzyżem Walecznych. (źródło:wikipedia)

Seniorzy bawili się w plenerze
Impreza z udziałem osób złotego
wieku zorganizowana została w śro-

dę, 31 lipca br. Korzystając z pięknej
pogody, biesiadowano przy smacz-

Pyszne jedzenie, dobry humor i muzyka sprawiły, że lipcowe spotkanie
w plenerze kępińscy seniorzy mogą zaliczyć do bardzo udanych

nych przekąskach z grilla, sałatkach
oraz ciepłych i zimnych napojach.
Spotkanie odbyło się w miłej i wesołej atmosferze przy akompaniamencie muzyki. Rozmowom i żartom nie
było końca.
- Było to bardzo udane spotkanie, pozwalajace na integrację i
wspólne spędzenie czasu na łonie
natury – podkreśla kierownik CKS
„Pod Żurawiem” Anna Jarczak.
– Wszyscy świetnie się bawili, degustując przysmaki z grilla. Miłym
chwilom towarzyszyła muzyka, która porwała uczestników plenerowej
imprezy do tańca. Na pewno jeszcze
w tym roku zorganizujemy takiego
grilla ponownie – zapewniła.
Oprac. bem

Na ul. Poznańskiej w Kępnie doszło do kolizji

Zderzyły się trzy samochody
1 sierpnia br., o godzinie 16.20,
na ul. Poznańskiej w Kępnie doszło
do kolizji z udziałem trzech pojazdów
osobowych. - Kierująca volkswagenem, mieszkanka powiatu kępińskiego, nie zachowała bezpiecznej
odległości między pojazdami i uderzyła w fiata, którym również kierowała kobieta z powiatu kępińskiego.

W wyniku tego zderzenia fiat uszkodził poprzedzający go pojazd marki
BMW – relacjonuje oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Sprawczyni została
ukarana mandatem karnym.
Oprac. KR
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Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej w Kępnie nie zapomina o swoich czytelnikach również podczas letniej kanikuły

Lato z biblioteką

W tym roku pod hasłem „Lato
z biblioteką” przygotowane zostały
przez bibliotekarzy atrakcje, które
w lipcu miały miejsce w Kępnie, ale

czytelnikom legendy, jak również
czytała bajki i opowiadania.
W lipcowe środy na kępińskim
Rynku można było zrelaksować się z

Podczas wakacyjnych wizyt bibliotekarki w przedszkolach
najmłodsi poznali legendy, wysłuchali bajek i opowiadań

również w filiach bibliotecznych w
Mikorzynie i Olszowie.
Mobilna Biblioteka
i Letnia Czytelnia
Zorganizowana została Mobilna
Biblioteka, w ramach której odbywały się wakacyjne wizyty w przedszkolach. Najmłodszych odwiedzała
jedna z najbardziej lubianych bibliotekarek dziecięcych, która w atrakcyjny dla dzieci sposób, z wykorzystaniem pacynek i teatru kamishibai,
zarówno przybliżała najmłodszym

książką w Letniej Czytelni. Bibliotekarze zapewnili wszystkim chętnym
wygodne leżaki, ciekawe książki i
czasopisma.
Pamiętniki, detektywistyczne
zagadki i Mistrz Letnich
Planszówek w Olszowie
W każdy lipcowy czwartek czytelnicy filii w Olszowie mieli okazję
poznać przygody Zosi z ulicy Kociej.
Dzieci bliżej przyjrzały się pamiętnikarskiemu stylowi pisania Agnieszki
Tyszki, autorki książek o Zosi. Same

również wykonały pamiętniki z zamiarem dokumentowania wakacji.
Idąc za radą innej bohaterki serii o
Zosi - cioci Maliny, która twierdzi,
że kreatywność jest sposobem na radzenie sobie z codziennością, na zachwycanie się każdym dniem, na wymyślanie czegoś z niczego - wszyscy
wykonali labirynty z recyklingu, które
posłużą do zabawy. Razem z Zosią
uczestnicy przeżyli również przygodę detektywistyczną, rozwiązując
zagadki i wykonując zadania godne
czytelnika, zdobyli kod otwierający
kłódkę. Wakacje w bibliotece zakończył Turniej Gier Planszowych, zwycięzca którego zdobył tytuł Mistrza
Letnich Planszówek. - Wiadomość o
fantastycznych zajęciach prowadzonych przez panią Agatę w bibliotece
w Olszowie dotarła do kępińskich
dzieci, które przyjeżdżały do Olszowy,
by wziąć w nich udział – podkreślają
organizatorzy letnich atrakcji w bibliotece.
W Mikorzynie królowały
teatr i komiks
- W filii bibliotecznej w Mikorzynie podczas wakacyjnych zajęć
„ożywiliśmy bajki” i uczyliśmy się
tworzyć komiksy. Najmłodsi czytelnicy sami stworzyli scenografię do
przedstawianych bajek i wcielili się
w różne postacie. Bajki, jak to bajki,
dają wiele możliwości świetnej zabawy i ćwiczą sprawność odczytywania
morału. Przedstawialiśmy utwory
na podstawie gotowego scenariusza
jak i wyreżyserowane przez samych
aktorów, którzy zmieniali sceno-

1 sierpnia 2019 r. uczestnicy projektu „Strefa Młodych” spotkali się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie na zajęciach z gotowania

Prowadzone przez Piotra Jaskólskiego warsztaty tworzenia komiksu
zorganizowane zostały w mikorzyńskiej filii bibliotecznej

grafię, tworzyli akcję – relacjonują
bibliotekarki. - Uczestnicy spotkania
przeżywali najróżniejsze nastroje,
uczucia i sami decydowali o wyborze
ról. Dziękujemy paniom Lidii Kubot
i Jolancie Wesołej za wypożyczenie
rekwizytów oraz wszystkim, którzy
wspomogli nas w organizacji zajęć –
zaznaczają
Jak zacząć rysowanie komiksu?
Co zrobić, żeby rysowanie było zabawą? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli sobie czytelnicy biblioteki

Biblioteka
- wejdź, zobacz, zostań
To nie koniec wakacyjnych aktywności przygotowanych przez
kadrę Samorządowej Biblioteki
Publicznej im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej, bowiem na sierpień
zaplanowane zostały atrakcyjne
warsztaty.
Zajęcia plastyczne z ilustratorką
książek, warsztaty usprawniające
motorykę dłoni osób niepełnosprawnych, a także warsztaty czerpania

W lipcowe środy na kępińskim Rynku można było
zrelaksować się z książką w Letniej Czytelni

podczas warsztatów tworzenia krótkich komiksów przeprowadzonych
przez profesjonalistę w tej dziedzinie
– Piotra Jaskólskiego. Po części teoretycznej stworzyli historyjkę składającą się z trzech lub czterech kadrów.
Owocem spotkań były pierwsze pomysły i komiksy oraz chęć rozwijania
tej oryginalnej umiejętności.

papieru, pisania gęsim piórem i odciskania pieczęci lakowych odbywają
się w siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej w ramach realizacji projektu
„Biblioteka - wejdź, zobacz, zostań”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
bem

Spotkanie podsumowujące IV Powiatowy Zlot Pojazdów
Pożarniczych w Świbie

Słodkości i desery w Strefie Młodych
Po przygotowaniu sali i zrobieniu
zakupów młodzież zaczęła wypróbowywać różne przepisy na gofry,
naleśniki (były nawet szpinakowe),
desery w słoikach, kremy, koktajle

itp. Było słodko i pachnąco. - Cała
biblioteka pachniała ciastem, co
wzbudzało zainteresowanie czytelników, chociaż oni już się przyzwyczaili, że w tym miejscu nigdy nie jest

W bibliotece wypróbowywano przepisy na gofry,
naleśniki, desery, kremy i koktajle

6

zwyczajnie - opowiada koordynatorka projektu Natalia Wolko-Stempiewicz z PBP.
Kolejnym etapem projektu będą
spotkania w Strefie Młodych i zajęcia
przygotowane przez młodych ludzi
dla dzieci.
Wkrótce młodzież zakończy
działania projektowe po 15 miesiącach wspólnych przygód.
Impreza finałowa odbędzie się
na dziedzińcu biblioteki na początku
września.
Projekt „Strefa Młodych” 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.
Partnerem medialnym projektu
jest „Tygodnik Kępiński’. Oprac. bem
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Druhowie z wizytą u starosty
We wtorek, 6 sierpnia br., starosta
kępiński Robert Kieruzal spotkał się
z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbie. Spotkanie dotyczyło
podsumowania organizowanego corocznie przez tę jednostkę Powiatowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych.
Impreza wraz z każdą kolejną
edycją cieszy się coraz to większym
zainteresowaniem zarówno ze strony biorących w nim udział jednostek
OSP, jak również mieszkańców chętnie uczestniczących w wydarzeniu.
Do tegorocznej edycji zlotu zgło-

szonych zostało blisko 30 pojazdów
pożarniczych.
Imprezie organizowanej przez
druhów z OSP Świba towarzyszą
zawsze elementy edukacyjne ukierunkowane na naukę podstawowych
zasad udzielania pierwszej pomocy.
Całe przedsięwzięcie było współfinansowane przez Powiat Kępiński
w ramach otwartego konkursu ofert,
stanowiącego jeden z elementów
współpracy samorządu powiatowego
z organizacjami pozarządowymi.
Oprac. bem
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wydarzenia

Najbiedniejsze i najbogatsze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r.

Baranów najlepszy w powiecie

Główny Urząd Statystyczny
udostępnił wyniki badań w zakresie
przychodów do gminnych budżetów
per capita w 2018 r. W zestawieniu
pod uwagę wzięto zarówno dochody
własne, czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT,
jak również subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także
środki unijne. Wyniki rankingu nie
są więc wskaźnikiem rzeczywistej,
średniej zasobności portfela Polaków
– jest to jedynie wpływ do budżetu
gmin podzielony przez liczbę mieszkańców. Opublikowany przez GUS
wykaz obejmuje 2478 samorządów
(od 1 stycznia br. gmin jest 2477 w

RANKING PRZ YCHODÓW
DO GMINNYCH BUDŻETÓW
PER CAPITA W 2018 r.:

1. Gmina Kleszczów – 43.999 zł
2. Świeradów-Zdrój – 15.898 zł
3. Gmina Rewal – 14.288 zł
...
12. Gmina Byczyna – 9.611 zł
59. Wrocław – 6.972 zł
148. Gmina Baranów – 6.131 zł
162. Gmina Perzów – 6.069 zł
170. Kalisz – 6.036 zł
189. Gmina Łęka Opatowska – 5.950 zł
1091. Gmina Kępno – 4.722 zł
1138. Gmina Wieruszów – 4.697 zł
1152. Gmina Bralin – 4.689 zł
1164. Gmina Trzcinica – 4.680 zł
1298. Gmina Rychtal – 4.599 zł
2110. Gmina Namys łów – 4.139 zł
2116. Ostrów Wielkopolski – 4.130 zł
2130. Gmina Grabów nad Prosną – 4.122 zł
2191. Gmina Ostrzeszów – 4.066 zł
2359. Gmina Syców – 3.886 zł
...
2476. Poręba – 3.263 zł
2477. Gmina Bolesł aw – 3.195 zł
2478. Gmina Zawadzkie – 3.172 zł

związku ze zniesieniem Ostrowic).
Średnie dochody gmin w 2018 r. wyniosły 4,8 tysiąca złotych per capita
(na osobę).
Najwyższe dochody na jednego
mieszkańca ponownie osiągnęła gmina wiejska Kleszczów (województwo
łódzkie), która jest na czele rankingu,
odkąd GUS publikuje zestawienie,
czyli od 2002 r. W ubiegłym roku
łączna suma dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęła tam 43.999 zł. Wysoka pozycja
Kleszczowa jest efektem dużych
wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej, na
terenie gminy zlokalizowane są bowiem: Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów oraz największa w Polsce i
Europie elektrownia opalana węglem
brunatnym – Elektrownia Bełchatów.
Drugie miejsce w zestawieniu GUS
zajął Świeradów-Zdrój (województwo dolnośląskie). Do budżetu tego
miasta w 2018 r. wpłynęło łącznie
15.898 zł per capita. W pierwszej trójce znalazła się również gmina Rewal
(województwo zachodniopomorskie)
z dochodem 14.288 zł na jednego
mieszkańca.
Ranking zamyka gmina Zawadzkie (województwo opolskie), w której
dochody per capita były czternastokrotnie niższe niż w Kleszczowie,
wynosząc 3.172 zł per capita, a tuż
nad nią uplasowała się gmina Bolesław (województwo małopolskie) –
3.195 zł per capita.
Warszawa, której dochód całkowity w 2018 r. wyniósł 9.610 zł per
capita, jest najbogatszym miastem na
prawach powiatu, do których zalicza

się dawne stolice województw i miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Kolejne na liście najbogatszych
miast to: Świnoujście – 9.171 zł i Sopot – 9.064 zł. Relatywnie najbiedniejszymi miastami w tej grupie były
Świętochłowice, Mysłowice i Sosnowiec, w których dochód całkowity
nie przekroczył 5 tysięcy złotych na
mieszkańca.
Jak wygląda sytuacja
w regionie?
W powiecie kępińskim najwyżej w rankingu – na 148. miejscu
– uplasowała się gmina Baranów,
która może pochwalić się przychodem wysokości 6.131 zł na jednego
mieszkańca. - Bardzo się cieszę, że
gmina Baranów w rankingu najbogatszych gmin znalazła się na tak
wysokim miejscu. Jestem dumna, że
pracuję w takiej gminie, staram się,
aby nasze działania sprzyjały rozwojowi gospodarczemu tego rejonu.
Potwierdzeniem naszych starań jest
pierwsze miejsce w Wielkopolsce w
rankingu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zamożność JST to rozwój przedsiębiorstw, jak najmniejsze
bezrobocie i godne wynagrodzenie
za pracę. Te czynniki z roku na rok
wzrastają w naszej gminie, zwiększa
się również ilość mieszkańców. Nasi
przedsiębiorcy bardzo mocno się rozwijają, inwestują, poszerzają swoje nieruchomości, ale muszą mieć
warunki sprzyjające tym zamierzeniom. Nasza gmina im to gwarantuje, m.in.: budujemy infrastrukturę
drogową do nowo budowanych zakładów, zwalniamy przez dwa lata z
podatku od nieruchomości oddane

inwestycje, zmieniamy plany zagospodarowania przestrzennego na
wniosek przedsiębiorcy. Zachęcamy
wieloma ulgami nowych mieszkańców do zamieszkania w naszej gminie, bo gmina Baranów to miejsce
do zamieszkania – stwierdza wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek. Na
drugim miejscu w powiecie kępińskim i 162. w rankingu znalazła się
gmina Perzów z przychodem w wysokości 6.069 zł per capita. - Ranking
GUS potwierdza wysoką pozycję
gminy Perzów, jeżeli chodzi o zamożność. Jako włodarz gminy dokładam
wszelkich starań, aby budżet gminy
został racjonalnie wykorzystany i z
jak największą starannością wydatkowany. Gmina Perzów z każdym
rokiem jest bogatsza o nowe inwestycje. Mieszkańcy mają coraz więcej
udogodnień i nowoczesnych rozwiązań. Myślę też, że żyje im się coraz
lepiej i są dumni z przynależności do
swojej małej ojczyzny – podsumowuje wójt Danuta Froń. Trzecie miejsce
w powiecie kępińskim przypadło
gminie Łęka Opatowska z przychodem 5.950 zł na mieszkańca, co daje
jej 189. miejsce w rankingu. - Wysokie miejsce, ale też duży awans gminy Łęka Opatowska w najnowszym
rankingu GUS, jako gospodarza
gminy napawa mnie radością, satysfakcją i dumą. Na to bardzo wysokie
miejsce pracują wszyscy mieszkańcy
gminy, gospodarni, przedsiębiorczy,
operatywni, perspektywiczni i pracowici w każdym calu. Skuteczność
wszystkich zaangażowanych w rozwój gminy potwierdzają rankingi,

takie jak ten. Wiemy jak było, a dziś
widać co jest. Dziękuję wszystkim
mieszkańcom, współpracownikom
oraz poszczególnym osobom, które
stanowią dziś o potędze gminy Łęka
Opatowska – mówi wójt Adam Kopis.
Na dalszych pozycjach w rankingu uplasowały się gminy: na 1091.
– gmina Kępno (4.722 zł per capita),
na 1152. – gmina Bralin (4.689 zł per
capita), na 1164. – gmina Trzcinica
(4.680 zł per capita), a na ostatnim w
powiecie i 1298. w rankingu – gmina Rychtal (4.599 zł per capita). Jak
jednak wynika z raportu, wszystkie
gminy mogą pochwalić się większym
dochodem na mieszkańca niż miało to
miejsce w 2017 r.
W powiecie ostrzeszowskim najwyższą lokatę zajmuje gmina Kraszewice, zdobywając 151. miejsce w
rankingu (6.120 zł per capita), a w
powiecie wieruszowskim – gmina
Wieruszów z 1138. miejscem w rankingu i przychodami rzędu 4.697 zł
per capita.
Zaskakująco niskie przychody w
naszym regionie osiągają pozostałe
gminy miejskie. Gmina Namysłów z
wynikiem równym 4.139 zł na mieszkańca znalazła się dopiero na 2110.
miejscu, gmina Ostrzeszów z przychodem 4.066 zł per capita – na 2191.
miejscu, a gmina Syców z przychodem 3.886 zł per capita – dopiero na
2359. miejscu. Wyjątkiem jest gmina
Byczyna, która z dochodem 9.611 zł
per capita zajmuje bardzo wysokie,
12. miejsce w rankingu.
KR, źródło: PAP

Centralna sterylizatornia szpitala w Kępnie w nowej lokalizacji i z nowym wyposażeniem od września

460 uczestników wyruszyło na trasę kaliskiego rajdu Tour de Calisia - XI Setka Cyklisty, a
wśród nich rowerzysta z Kępna Leszek Dąbrowski, który wziął w nim udział już po raz ósmy

Kolejna „setka cyklisty” zaliczona

3 sierpnia 2019 r. miłośnicy jednośladów wyruszyli na malowniczą
trasę po ziemi kaliskiej, która liczyła
100 km.
Celem wydarzenia były: popularyzacja i rozwój turystyki rowerowej,
integracja środowiska turystycznego
oraz prezentacja i promocja walorów
krajoznawczych regionu.

zapisałem się z dużym wyprzedzeniem, bo na początku maja – relacjonuje kępnianin Leszek Dąbrowski.
– Bardzo trudno jest się na tę imprezę załapać, ponieważ z roku na rok
startuje w niej coraz więcej osób.
Pan Leszek przyznaje, że jego tegoroczny start stał pod znakiem zapytania ze względu na uraz stopy, z ja-

Leszek Dąbrowski po raz kolejny pokonał
100-kilometrową trasę po ziemi kaliskiej

W jedenastej edycji rajdu rowerowego Tour de Calisia uczestniczyły
osoby z różnych zakątków Polski. Organizatorem imprezy był Klub Turystyki Rowerowej „Cyklista” Kalisz.
- Do udziału w kolejnej, ósmej
już, mojej „setce cyklisty” w Kaliszu

kim się borykał. - Całe szczęście rany
zdążyły się zagoić i chociaż podczas
trasy miałem kryzys, dopadły mnie
bowiem bolesne skurcze, cieszę się,
że udało mi się po raz kolejny wziąć
udział w tym rajdzie, przejechać 100
km i dotrzeć do mety – zaznacza.

Wyprawa rozpoczęła się z samego rana o godzinie 7:30. Miejscem
zbiórki był Główny Rynek w Kaliszu,
gdzie uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.
Rowerzyści przejechali 100 kilometrów drogami na wschód od
miasta. Trasa wiodła przez Godziesze, Błaszki, Tubądzin, Staw, Rajsko, Tłokinię, a metę usytuowano
na stadionie przy Wale Matejki w
Kaliszu. Jechali głównie po drogach
asfaltowych, około 10% stanowiły drogi gruntowe oraz pojedyncze
wzniesienia. Cykliści poruszali się
w grupach wyznaczonych przez organizatora.
Po zakończeniu rajdu każdy z
nich otrzymał obiad i napoje. Zgodnie
z tradycją wszyscy uczestnicy „setki”
otrzymali pamiątkowe imienne statuetki, a także plakietki rajdowe. Po
rozdaniu statuetek rowerzyści wzięli
udział w losowaniu nagród, a dla najstarszych i najmłodszych uczestników rajdu ufundowano pamiątkowe
puchary.
- Organizatorzy jak zwykle troszczyli się o uczestników i zadbali o
techniczne zabezpieczenie trasy
rajdu. Panowały dyscyplina i wspaniała atmosfera – podsumowuje L.
Dąbrowski.		
bem

Centralna sterylizatornia
zmienia lokalizację
We wrześniu centralna sterylizatornia szpitala zostanie przeniesiona
do nowych pomieszczeń i wyposażona w nowoczesne urządzenia do
dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego, aparatury, narzędzi chirurgicznych i innego sprzętu wymagającego sterylizacji.
Nowe pomieszczenia sterylizatorni mają dogodny dostęp do bloku
operacyjnego z użyciem wind (czystej
i brudnej) i innych oddziałów szpitala. Wydzielono trzy strefy zgodnie
z aktualnymi wymogami: brudną,
czystą i sterylną, które zapewniają
ruch postępowy. Układ pomieszczeń
i stanowisk jest dostosowany do ciągu
technologicznego, jednokierunkowego, poszczególnych czynności. Koszt
zakupu sprzętu i aparatury, stanowiących nowoczesne wyposażenie sterylizatorni, to 850.000,00 złotych.
Środki na realizację inwestycji
pochodzą z dotacji Powiatu Kępiń-

skiego oraz kredytu inwestycyjnego.
Podstawowe wyposażenie szpitalnej sterylizatorni stanowić będą: 2
sterylizatory parowe, przelotowe o 4 i
6 jednostkach wsadowych, 2 myjnie-dezynfektory, suszarka do suszenia
narzędzi, zgrzewarka, stoły robocze
ze stali kwasoodpornej i inny sprzęt.
Centralna sterylizatornia, chociaż mało znana pacjentom, stanowi
kluczowe miejsce w szpitalu, mające
wpływ na bezpieczeństwo pacjentów
i personelu medycznego. Skuteczne mycie, dezynfekcja i sterylizacja
sprzętu medycznego, w szczególności narzędzi chirurgicznych, służących do wykonywania zabiegów operacyjnych, odgrywają bardzo ważną
rolę w procesie zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Jest gwarantem
bezpieczeństwa dla pacjentów i pracowników, dlatego jest to tak ważna
i od dawna oczekiwana inwestycja w
kępińskim szpitalu.
Oprac. bem
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Policja

straż pożarna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zorganizowała pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego

W ostatnim czasie w naszym województwie miały miejsca kradzieże i oszustwa tzw. „metodą na wnuczka”

Strażacy spełnili Jak nie dać się oszukać?
marzenie Patryka

Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia członków
ŚDS Kępno ze strażakami. Fot. KP PSP Kępno

W ramach projektu „Spełniamy
marzenia”, współfinansowanego ze

środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w
Kępnie zorganizowała pokaz
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, połączonego z pogadanką
na tematy związane z bezpieczeństwem.
Podczas spotkania spełniono marzenie Patryka, który na
kilka godzin stał się strażakiem.
Funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
przygotowali dla niego kilka
strażackich zadań, które Patryk
Spełniono marzenie Patryka, który na kilka
wykonał ze strażackim zapałem.
godzin stał się strażakiem. Fot. KP PSP Kępno
Oprac. KR

Podczas pokazu sprzętu ratowniczo-gaśniczego goście
mogli poznać lepiej pracę strażaków. Fot. KP PSP Kępno

Strażacy z JRG Kępno interweniowali w sprawie niechcianego gościa na posesji

Zaskroniec na posesji

Strażacy umieścili węża w pojemniku
oraz przewieźli go do pobliskiego lasu.
Fot. KP PSP Kępno

8

W piątek, 9 sierpnia br., strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie otrzymali zgłoszenie
o wężu, znajdującym się na posesji
przy ul. Wrocławskiej w Kępnie.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że niechciany gość to
niegroźny zaskroniec. - Strażacy
umieścili węża w pojemniku oraz
przewieźli go do pobliskiego lasu –
mówi oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Najczęściej preteksty i opowieści,
jakie tworzą i wykorzystują złodzieje
i oszuści, bywają bardzo różne, a ich
pomysłowość nie zna granic. Jednak
wspólnym elementem ich działania
jest wytypowanie na przyszłe ofiary najczęściej starszych i samotnie
mieszkających osób, zdobycie ich
zaufania i odwrócenie uwagi. - Bardzo często zaczyna się od zwykłego
telefonu od rzekomego wnuczka,
wnuczki, kuzyna czy syna z prośbą
o pilne pożyczenie pieniędzy. Zazwyczaj po ich odbiór przychodzi inna,
wcześniej ustalona osoba. Oszuści
czasami każą też przelewać pieniądze za granicę – mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
- Aby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa, musimy działać rozważnie
i nie ulegać emocjom oraz kierować
się zasadą ograniczonego zaufania
wobec nieznanych nam osób, które
pukają do naszych drzwi lub dzwonią, podszywając się pod bliskich.
Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś,

zasłaniając się pośpiechem, ponagla
nas do szybkiego podjęcia ważnych
finansowych decyzji. Nie dajmy się
ponieść, nabrać na zachrypnięty,
zmieniony głos rzekomego wnuczka

trafić, a o każdej próbie wyłudzenia
natychmiast informować policję
– przestrzega funkcjonariusz. - Pamiętajmy również, że funkcjonariusze policji nigdy informują o pro-

Bardzo często oszuści dzwonią do starszej osoby z prośbą o pilne pożyczenie
pieniędzy, np. dla jej wnuczka. Fot. https://wloclawek.naszemiasto.pl

oraz nie przekazujmy pieniędzy obcym. Najważniejsze jest, by w takim
przypadku najpierw skontaktować
się z osobą, do której pożyczka ma

wadzonych przez siebie sprawach
telefonicznie, nigdy nie proszą też o
przekazywanie pieniędzy nieznanym
osobom – dodaje.
Oprac. KR

Arkadiusz S. na terenie posesji w Baranowie miał plantację marihuany. Posiadał także
znaczne ilości tej substancji przygotowane do dystrybucji

Zatrzymani za hodowanie marihuany

kurator wystąpił z wnioskiem o jego
aresztowanie. Sąd Rejonowy, po
zapoznaniu się z argumentacją prokuratora, zastosował wobec niego
areszt na 3 miesiące. Wobec dwóch
pozostałych podejrzanych zastosowano dozór policyjny i poręczenie

23 lipca br. doszło do zatrzymania 27-letniego Arkadiusza S., który
na terenie posesji w Baranowie miał
plantację marihuany. Posiadał także
znaczne ilości tej substancji przygotowane do dystrybucji. - Na podstawie prowadzonych od dłuższego
czasu, skrupulatnych czynności
operacyjnych, wspólnie z Wydziałem do Walki z Przestępczością
Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, policjanci kryminalni z naszej jednostki weszli
do jednego z mieszkań na terenie
gminy Baranów. Ujawniono w nim
plantację konopi indyjskiej. Konopie były uprawiane w specjalnych
namiotach z odpowiednim sprzętem
do takich upraw. Po przeszukaniu
posesji zabezpieczyliśmy blisko
40 roślin, które były w fazie kwitnienia. Dodatkowo zabezpieczono
łącznie blisko 6 kg suszu, który był
przygotowany do dalszej dystrybucji
– poinformował zastępca naczelnika
Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie kom.
Mateusz Lewek.

27-latek został zatrzymany przez
policję na terenie zakładu pracy. W
tej sprawie trwają kolejne zatrzymania. Zarzuty usłyszał już między
innymi 29-letni Mateusz M. i 31-letni Adam M. Arkadiusz S. trafił na
3 miesiące do aresztu. - Prokurator

Zdarzenie drogowe na
ul. Wrocławskiej w Kępnie

Na drodze krajowej nr 11 w Baranowie doszło do kolizji
drogowej

Nieprawidłowo
wyprzedzała

21 lipca br., po godzinie 16.00,
na ul. Wrocławskiej w Kępnie doszło do zdarzenia drogowego. Kierująca nissanem, mieszkanka powiatu kępińskiego, nieprawidłowo
wykonując manewr wyprzedzania,
doprowadziła do zderzenia z samochodem marki Volkswagen. Sprawczyni została ukarana mandatem
karnym.		
Oprac. KR
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Konopie były uprawiane w specjalnych namiotach
z odpowiednim sprzętem do takich upraw. Fot. Radio SUD

zarzucił tym osobom dopuszczenie
się przestępstw przewidzianych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut hodowania i wytwarzania znacznych
ilości środków odurzających. Wobec
tego mężczyzny, mając na względzie
surową karę, która mu grozi, pro-

majątkowe – powiedział Radiu SUD
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim,
prokurator Maciej Meler.
Sprawa jest rozwojowa i policja
nie wyklucza w tej sprawie kolejnych
zatrzymań.
Oprac. KR

Osobówką w ciężarówkę
1 sierpnia br., po godzinie 10.00,
na drodze krajowej nr 11 w Baranowie doszło do kolizji drogowej z
udziałem samochodu ciężarowego
oraz osobowego. - Jak się okazało,
kierujący osobowym mercedesem,
mieszkaniec powiatu kępińskiego,
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu volvo
i doprowadził do zderzenia bocz-

nego – relacjonuje oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
W wyniku zdarzenia jeden pas ruchu został zablokowany, a policjanci wprowadzili ruch wahadłowy.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi,
a sprawca został ukarany mandatem
karnym.
Oprac. KR

Informacje

policja
Od 14 do 18 sierpnia br. na terenie całego kraju prowadzone będą działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym

Ostatnie, podsumowujące posiedzenie Rady Seniorów tej kadencji

Będą kontrole podczas
długiego weekendu
Rada Seniorów podsumowała kadencję
Kończy się czteroletnia kadencja
Gminnej Rady Seniorów. 7 sierpnia
br. odbyło się ostatnie, podsumowujące posiedzenie członków Rady.

Czworowski – przewodniczący,
Andrzej Mikołajczyk, Józef Wojciech Sosnowski, Maria Witek,
Anna Wojtaszek, Grzegorz Flor-

Od chwili powołania Gminna Rada Seniorów
aktywnie uczestniczyła w życiu gminy

Gminna Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność we wrześniu
2015 r. Od chwili powołania aktywnie uczestniczyła w życiu gminy. W
jej składzie zasiadali: Kazimierz

czak, Maria Jasnowska, Maria
Kwaśniewska, Marian Lorenz
oraz Andrzej Dyba. Rada Seniorów została powołana z inicjatywy
burmistrza miasta i gminy Kępno

Piotra Psikusa. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Podczas posiedzeń seniorzy opiniowali projekty i plany inwestycyjne dotyczące m.in. projektu budowy
Klubu Seniora i Centrum Wsparcia
Opiekunów. W trakcie kadencji Rada
Seniorów wnioskowała o utworzenie
w kępińskim szpitalu Oddziału Ortopedii i Transplantologii Narządów
Ruchu. Członkowie Rady byli pomysłodawcami i aktywnymi agitatorami na rzecz realizacji projektów
zgłaszanych do Kępińskiego Budżetu
Obywatelskiego. Gminna Rada Seniorów uczestniczyła w spotkaniach
z innymi Radami oraz w szkoleniu
w „Wiosennej szkole wielkopolskich
Rad Seniorów”. Członkowie Rady
uczestniczyli również w realizacji
projektu międzynarodowego w ramach polsko-węgierskiego „Let’s be
United”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Oprac. KR

Do pożaru w Siemianicach zadysponowano zastępy z JRG Kępno oraz OSP Siemianice,
OSP Łęka Opatowska, OSP Chróścin i OSP Bolesławiec

„Bezpieczny weekend – sierpniowy weekend 2019” – działania pod
wymienionym tytułem będą prowadzone na terenie całego kraju. Mają
one na celu poprawę bezpieczeństwa,
w szczególności na
drogach. Ruch na
drodze we wskazanym
okresie
będzie wzmożony,
ponieważ
wówczas rozpoczyna
się długi weekend,
a wiele osób wykorzysta ten czas
na wyjazdy. Policjanci będą więc
czuwać nad bezpieczeństwem na drogach, aby osoby
podróżujące bezpiecznie dojechały
do celu, jak również wróciły do miejsca zamieszkania.
Podczas działań część policjantów zostanie skierowana na drogi,
gdzie szczególną uwagę zwracać
będą na brawurę kierujących pojazdami. Zachowania kierowców względem pieszych, jak również pieszych
nieprawidłowo poruszających się po
drodze, również będą szczególnie

obserwowane, ponieważ, jak wiadomo, jest to grupa uczestników ruchu
drogowego, która jest najbardziej narażona na tragiczne w skutkach obrażenia. Funkcjonariusze będą też eli-

minować z ruchu pojazdy niesprawne
techniczne. Przeprowadzane będą
kontrole stanu trzeźwości, zatrzymywane będą także osoby prowadzące
pojazdy pod wpływem innych środków odurzających prawnie zabronionych.
Należy pamiętać o dostosowaniu
prędkości do warunków panujących
na drodze, aby mieć czas na właściwą
reakcję za „kółkiem”, w celu uniknięcia zdarzenia drogowego. Oprac. KR

7 sierpnia br. na terenie powiatu kępińskiego trwały działania grupy „SPEED”

Paliła się trawa na nasypie kolejowym

ości skarpy
Spaleniu uległo około 150 m dług
ska
tow
Opa
Łęka
kolejowej. Fot. OSP

We wtorek, 6 sierpnia br., około godziny 18.21, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze trawy na
nasypie kolejowym w Siemianicach. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz
OSP Siemianice, OSP Łęka Opatowska, OSP Chróścin i OSP
Bolesławiec. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek
ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że na nasypie kolejowym pali się trawa na powierzchni około 20 arów. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie podano cztery prądy wody w natarciu na palącą się trawę, co doprowadziło do ugaszenia pożaru – mówi oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. Po ugaszeniu pożaru
teren został dokładnie przelany wodą. Spaleniu uległo około 150
m długości skarpy kolejowej.
Oprac. KR

Pożar samochodu osobowego na ul. Wrocławskiej w Kępnie

Zapaliła się komora silnika samochodu

W czwartek, 8 sierpnia br., około
godziny 14.56, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o pożarze samochodu
osobowego na ul. Wrocławskiej w Kępnie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie. - Po przybyciu
na miejsce pierwszych

jednostek ochrony przeciwpożarowej
stwierdzono pożar komory silnika w
samochodzie osobowym. Właściciel
pojazdu podjął próbę gaszenia przy

pomocy gaśnicy samochodowej.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu jednego prądu wody w natarciu, co doprowadziło
do ugaszenia pożaru –
relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski. Dzięki
właściwej reakcji właściciela pojazdu pożar udało
się szybko opanować.
Oprac. KR

46 mandatów w jeden dzień
52 skontrolowane pojazdy, 46
mandatów karnych nałożonych na
kierowców, którzy nie stosowali się
do ograniczeń prędkości, 6 mandatów za inne wykroczenia w ruchu
drogowym, zatrzymane 2 dowody
rejestracyjne – to wynik ostatnich
działań grupy „SPEED”. W środowej
akcji wymierzonej w piratów drogowych udział wzięli funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz policjanci z Ostrzeszowa i
Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas

działań wykorzystany był nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem.
W trakcie działań mundurowi zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego, u którego badanie wykazało
ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Tego typu działania na naszym
terenie będą powtarzane cyklicznie.
Apelujemy do wszystkich kierowców
o spokojną, rozważną i bezpieczną
jazdę.
Oprac. KR
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Informacje

aktualności
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2019, nr 33 (1209)
Zlot Motocykli Różnych Moto Rock & Blues 2019 organizowany przez Klub Motocyklowy
„Iskra MC Poland – Oddział Bralin”

Motocyklowe szaleństwo w Bralinie
Z ponad 190 motocykli utworzyła się kolumna, która
przejechała ulicami Bralina. Fot. Mashmedia

Jak co roku w tym czasie, od 9 do
11 sierpnia br., w Bralinie odbywał
się Zlot Motocykli Różnych Moto
Rock & Blues 2019, organizowany
przez Klub Motocyklowy „Iskra MC
Poland – Oddział Bralin” przy współpracy z Pizzerią „Osteria” z Kępna.
Impreza miała miejsce przy dawnej

stacji PKP, gdzie mieści się Club House Iskra.
Wydarzenie rozpoczęło się rockowym graniem w piątek, około godziny 17.00. Wielu motocyklistów z
klubów motocyklowych z różnych
części Polski oraz niezrzeszonych
miłośników jednośladów przyjechało

do Bralina już w piątkowe przedpołudnie. Rozstawione na parkingu tuż
przy klubie motocykle cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem gości
i zapierały dech w piersiach, a ich
właściciele z dumą chwalili się swoimi „skarbami” i miło spędzali czas
w gronie motocyklowej rodziny. W

piątek na scenie pojawili się m.in.
„Gangsters Rock Band”, „Orchidea”
(Czechy), „Time of Dreams”, „Garażowy Raj” i Regen” (Czechy).
Sobotnią część zlotu rozpoczęła
najbardziej wyczekiwana atrakcja
imprezy – z ponad 190 motocykli
utworzyła się kolumna, która przejechała ulicami Bralina, ciesząc oko zarówno młodszych, jak i starszych wi-

braliński zespół „Garbate Lemury”. W nocy odbył się pokaz tańca z
ogniem w wykonaniu Oli z Kalisza.
- Iskra MC Poland – Oddział Bralin
serdecznie dziękuje za udział w imprezie wszystkim uczestnikom oraz
osobom, dzięki którym mógł odbyć
się zlot. Do zobaczenia za rok! – podsumowują organizatorzy.
Oprac. KR

XI sesja Rady Gminy Bralin

Bralińscy radni obradowali

7 sierpnia br. odbyła się XI sesja Rady Gminy Bralin. Sierpniowe posiedzenie rozpoczęło się od
wystąpienia wójta Piotra Hołosia,
który przedstawił swoją aktywność
międzysesyjną oraz zdał raport z
realizacji uchwał z poprzednich
Radni przyjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie projekty uchwał

10

sesji. Następnie przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu,
Kultury i Opieki Społecznej Mateusz Boryczka oraz przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej
i Porządku Publicznego Stanisław

Niechciał przedstawili sprawozdania z prac komisji, które w okresie
od ostatniej sesji miały swoje posiedzenia.
Kolejnymi punktami porządku
obrad było przyjęcie czterech uchwał.
Dotyczyły one: zmian w uchwale budżetowej, przekazania środków na
rzecz Powiatu Kępińskiego w ramach
wspólnej inwestycji Powiatu i Gmin,
a także trybu i sposobu powoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi prokuratora okręgowego w
Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę. Ostatnie dwie
uchwały są konsekwencją unieważnionej uchwały z 2017 r., która była
napisana wadliwie.
Sesja zakończyła się wolnymi
głosami i wnioskami, w trakcie których radni zadawali pytania wójtowi.
Oprac. KR
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Ciekawą atrakcją dla dzieci oraz dorosłych
była zabawa w pianie. Fot. Mashmedia

dzów, i zapraszając wszystkich
do wzięcia udziału w zlotowych
atrakcjach. Po paradzie odbyły
się konkurencje z licznymi nagrodami. Zlotowicze mogli podziwiać pokaz zumby w wykonaniu Akademii Ruchu „Pasja”,
w którym najchętniej występowały dzieci z zaprzyjaźnionego
„Misz-Masz”. Kolejny pokaz to
tresura psów w wykonaniu Łukasza Kwiatka ze wspaniałym
zespołem „Spartakus K-9”. Ciekawą atrakcją dla dzieci oraz dorosłych była też zabawa w pianie
i konkurencje motocyklowe. Nie
mogło zabraknąć również poczęstunku w postaci kiełbasek
z grilla czy grochówki i bigosu.
Wieczorem
wystąpiły
zespoły rockowe: „Ostatnie
świnie”, „Anielski Orszak”,
„Cicho”, „Apokalipsa” oraz

Motocykle cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem gości. Fot. Mashmedia

Organizatorzy są dumni z kolejnej
edycji imprezy. Fot. Mashmedia

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH na str. 11

Region

gmina
Mieszkaniec Nowej Wsi Książęcej, Ludwik Lesiczka, obchodził swoje 90. urodziny

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 10
Wójt Piotr Hołoś tradycyjnie spotkał się z sołtysami z gminy Bralin

Sierpniowe spotkanie sołtysów
5 sierpnia br. w sali sesyjnej
Urzędu Gminy Bralin odbyło się kolejne spotkanie sołtysów. Taka forma
współpracy wpisała się na stałe w
funkcjonowanie gminy.

Spotkanie rozpoczął wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś, który omówił
bieżące sprawy, a także przedstawił
stan realizowanych inwestycji, które mają miejsce na terenie gminy.

Dominującym tematem spotkania
były ustalenia dotyczące dożynek

Sołtysi dowiedzieli się, że budowa
kanalizacji w Mnichowicach przebiega zgodnie z harmonogramem,
podobnie jak remonty przy Domu
Ludowym w Nowej Wsi Książęcej,
a realizacja tegorocznego funduszu
sołeckiego wchodzi w końcową fazę.
Dominującym tematem spotkania były jednak końcowe ustalenia
dotyczące organizacji dożynek.
Sołtysi podzielili się zadaniami, co
bardzo usprawni pracę organizatorom tegorocznych dożynek, czyli
sołectwu Nowa Wieś Książęca.
Święto plonów w tym roku odbędzie się 31 sierpnia.
Spotkanie przebiegało w bardzo
dobrej atmosferze, a chęć współpracy
jest budująca.		
KW

kurier baranowa
sierpień 2019, nr 32 (1127)
Baranowska ul. Kościelna po generalnym remoncie. 8 sierpnia br. nastąpił techniczny odbiór inwestycji

Pożegnanie z kocimi łbami? Niekoniecznie

Długie dzieje Baranowa skrywają niejedną tajemnicę. Ciekawe np.
kiedy zbudowano ul. Kościelną? Baranowska Parafia Świętego Andrzeja
Apostoła i Świętego Wawrzyńca na
pewno liczy 619 lat. Parafia owa, należąca do dekanatu Kępno i diecezji
kaliskiej, została utworzona w 1400
r. A mieści się właśnie przy ul. Ko-

ścielnej, o której wspomina w swojej
„Kronice dekanalnej baranowskiej”
ks. Paweł Fabisz – XIX-wieczny badacz dziejów tej miejscowości. Kocie
łby z pewnością ani wówczas, ani tym
bardziej dziś, nie były przyjaciółmi
parafianek zmierzających na niedzielną mszę. Zlecony przez Urząd
Gminy remont tej ulicy uwzględnił

Droga zmieniła nawierzchnię na asfaltową ze ściekiem
pośrodku jezdni z kamienia polnego

jednak historyczny aspekt tego miejsca. Przez środek asfaltowej ulicy
oraz na obrzeżach betonowych chodników snują się wąskie nitki utkane z
zabytkowych okrąglaków.
Przypomnijmy, że umowę na wykonanie tej inwestycji podpisano 12
marca br. Prace objęły roboty rozbiórkowe istniejącej jezdni i chodników
wraz z odzyskiem kamienia polnego
do ponownego wbudowania, budowę odcinka kanalizacji deszczowej
o długości 113,5 m wraz z budową
studni rewizyjnych oraz studzienek
ściekowych wraz z przykanalikami.
Sama droga zmieniła nawierzchnię
na asfaltową ze ściekiem pośrodku
jezdni z kamienia polnego. Zamontowane zostały również nowe płyty
chodnikowe oraz zmodernizowano
wejście do budynku poczty.
Wykonawcą robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA. Wartość całego zadania to
561.632,65 zł. 		
ems

26 sierpnia br., tuż przed końcem wakacji, zakończy się remont elewacji budynku Szkoły
Podstawowej w Grębaninie

Nowe szaty grębanińskiej Alma Mater

W trakcie wakacji zabytkowy budynek Szkoły
Podstawowej w Grębaninie został odremontowany

Na początek zagadka. Otóż, kto
nam powie, ile w gminie jest Baranów szkół podstawowych? Jesteśmy
przekonani, że wielu wykreśliło z tej
listy Grębanin. To duży błąd. Otóż
Szkoła Podstawowa w Grębaninie
istnieje jak najbardziej, tyle, że uczyć
się w niej będą już tylko najmłodsze
dzieci (kl. I-IV). W trakcie wakacji
zabytkowy budynek został odremontowany, Położono nowe tynki (baranek!), pomalowano, zainstalowano
nową instalację odgromową, zamontowano również nowe rynny. A obok
szkoły wyrósł piękny plac zabaw dla
najmłodszych.
ems

90. urodziny pana Ludwika
Uroczystość wraz z jubilatem obchodziła jego
najbliższa rodzina oraz władze Gminy

5 sierpnia br. Ludwik Lesiczka,
mieszkaniec Nowej Wsi Książęcej,
obchodził swoje 90. urodziny. Z tej
okazji wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, w obecności pracownika urzędu,
wręczył panu Ludwikowi kosz upominkowy wypełniony słodkościami, składając w imieniu swoim oraz
władz samorządowych Gminy Bralin
najserdeczniejsze życzenia kolejnych
lat życia w dobrym zdrowiu, miłości
oraz wszelkiej pomyślności. Spotka-

nie przebiegało w pełnej serdeczności
atmosferze.
Pan Ludwik opowiedział o swojej
metodzie na długowieczność, ale jak
mówi, jest to sprawa indywidualna.
Wójt umówił się z panem Ludwikiem
na kolejne spotkanie za rok. Uroczystość wraz z jubilatem obchodziła
jego najbliższa rodzina. Życzymy
panu Ludwikowi zdrowia oraz radości z wielu kolejnych lat życia.
KW

Wójt gminy Bralin podpisał umowy z Przedsiębiorstwem
Hadlowo-Usługowym „LARIX” na dwa zadania drogowe

Nowe drogi
asfaltowe w gminie

Po podpisaniu umowy na jedną
z trzech inwestycji drogowych

1 sierpnia br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś oraz skarbnik Grażyna
Mosch podpisali umowy z Przedsiębiorstwem Hadlowo-Usługowym
„LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca na
dwa zadania drogowe w gminie Bralin. Firma „LARIX” została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięć przetargu
nieograniczonego.
W ramach podpisanej umowy
zostanie wykonana przebudowa dróg
gminnych w Nowej Wsi Książęcej-Parcele oraz Taborze Wielkim. Przebudowa polegać będzie na zmianie
nawierzchni z szutrowej na asfaltową.
Koszt obu zadań to 496.641,87 zł, w
tym 120.000,00 zł to dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach
wsparcia budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych.

Natomiast 9 sierpnia br. została
podpisana umowa na trzecie zadanie
drogowe – „Przebudowę drogi gminnej w Mielęcinie (osiedle)”. Koszt
tego zadania to 169.088,10 zł, w tym
97.600,00 zł to dofinansowanie zewnętrzne.
Łączna kwota dofinansowania z
Urzędu Marszałkowskiego do przebudowy dróg do gruntów rolnych na
2019 r. dla gminy Bralin wyniosła
217.600,00 zł. Zadania mają zostać
wykonane w całości do 15 października br. Wykonawca udziela również
5-letniej gwarancji jakości.
Realizacja tych zadań to nie tylko
kolejny etap powiększania sieci dróg
asfaltowych w gminie Bralin, ale
przede wszystkim poprawa jakości
życia wszystkich mieszkańców.
KW
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gmina
G£OS TRZCINICY
sierpień 2019, nr 33 (1099)
Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzcinicy zaprosiło seniorów do wspólnej zabawy

Senioralne spotkanie z zabawą i muzyką

Impreza z udziałem osób starszych odbyła się w Trzcinicy w sobotę, 3 sierpnia 2019 r.
Uczestników spotkania powitała
przewodnicząca trzcinickiego Koła
PZERiI Agnieszka Dubiel. W uroczystości uczestniczył również wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,

który przekazał najserdeczniejsze
życzenia: - Chciałbym wszystkim
seniorom złożyć życzenia zdrowia,
realizacji wszystkich planów i zamierzeń życiowych. Chciałbym, żebyśmy
pamiętali, że na każdym etapie życia
można z niego czerpać, cieszyć się
nim. Bowiem każdy etap ma swój

„Gmina Trzcinica w obiektywie” w kolejnym etapie konkursu
ogłoszonego przez marszałka województwa wielkopolskiego

Gminna inicjatywa
z szansą na nagrodę

Organizowany w gminie Trzcinica już od 2012 roku cykl konkursów
fotograficznych „Gmina Trzcinica
w obiektywie” został w kwietniu
br. zgłoszony do ogłoszonego przez
marszałka województwa wielkopolskiego konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
26 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Trzcinica odbył się kolejny etap
konkursu ogłoszonego przez marszał-

niczych. Prace oceniane są w różnych kategoriach wiekowych, a sam
konkurs fotograficzny był w ciągu lat
modyfikowany – zmieniały się zasady i tematyka kolejnych edycji.
Laureaci mają możliwość zaprezentowania swoich fotografii podczas
różnych imprez i uroczystości gminnych. Prace, biorące udział w konkursach, wykorzystywane są również
do realizacji gminnych materiałów
promocyjnych, takich jak okolicznościowe pocztówki i kalendarze,

urok i warto o tym pamiętać. Życzę
seniorom, żeby zachowywali długo
swoją aktywność, a w trudnych chwilach zawsze mogli liczyć na osoby bliskie – podkreślał wójt.
W trakcie spotkania nie zabrakło
poczęstunku, muzyki oraz wspólnej
zabawy.		
Oprac. bem

Kolejne środki finansowe na budowę i przebudowę dróg gminnych

Dodatkowe środki na drogi

Gmina Trzcinica pozyskała kolejną w tym roku
dotację na budowę i przebudowę dróg gminnych

Gmina Trzcinica otrzymała środki finansowe w wysokości 97.600,00
złotych na budowę i przebudowę dróg
gminnych. Sejmik Województwa
Wielkopolskiego podjął uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego
15 lipca 2019 r.
Jest to druga tegoroczna dotacja
na gminne drogi. Poprzednia wyniosła
90.000,00 złotych, a stosowną umowę
parafowali w kwietniu: wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski oraz wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Od 2011 roku Gmina Trzcinica pozyskała w ten sposób około
1.800.000,00 złotych dofinansowania
na przebudowę dróg gminnych, co
stanowi najlepszy wynik pośród gmin
powiatu kępińskiego.
Oprac. bem

17 sierpnia 2019 r. w Dekanalnym Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wodzicznej (parafia Trzcinica) odbędzie się diecezjalny
zjazd wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Diecezjalny zjazd

wspólnoty KWC w Wodzicznej
Zjazd KWC rozpocznie się o godzinie 11:00 zawiązaniem wspólnoty
i przedstawieniem krótkiej historii
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wodzicznej. O godzinie 12:00 odprawiona zostanie
uroczysta msza św., po zakończeniu
której zaplanowana została wspólna agapa (poczęstunek). O godzinie
15:00 rozpocznie się modlitwa połączona z Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Zakończenie około godziny
16.00.
Wydarzenie wpisuje się w jubileusz 40-lecia powołania wspólnoty
KWC, która związana jest z Ruchem

12

Światło-Życie, założonej przez Sługę
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w odpowiedzi na apel Ojca
Świętego Jana Pawła II skierowany
do Polaków u progu pontyfikatu: Proszę, abyście przeciwstawiali się
wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej
godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może
aż zagrażać jego egzystencji i dobru
wspólnemu, co może umniejszać
jego wkład do wspólnego skarbca
ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.
Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu

oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski
8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.
Abstynencja od alkoholu w krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego
człowieka. Nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia
celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci
i młodzieży w zdrowych obyczajach.
Info.:
ks. proboszcz Wiesław Cieplik
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Sędziowie konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego” oceniali zgłoszone przez Gminę Trzcinica przedsięwzięcie

ka. Zespół sędziów sprawozdawców
przeprowadził wizję lokalną i ocenił
zgłoszony projekt. W spotkaniu i ocenie uczestniczyli: wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oaz pracownik
Urzędu Gminy Trzcinica Dawid Gościniak. Efekty tego spotkania poznamy już wkrótce, bowiem rozstrzygniecie marszałkowskiego konkursu
planowane jest na wrzesień.
Celem kursów przeprowadzanych przez samorząd gminny pod
hasłem „Gmina Trzcinica w obiektywie” jest uwiecznienie niezwykłych
miejsc gminy pod kątem ich walorów
historyczno-kulturalnych i przyrod-

umieszczane są także w gminnych
publikacjach
Przypomnijmy, że Gmina Trzcinica już trzykrotnie została wyróżniona za zgłoszone przez siebie
inicjatywy w poprzednich edycjach
konkursu na działania proekologiczne i prokulturowe. Były to: „Biblioteczka gminy Trzcinica” (2017 r.),
„Bieg Uliczny w Trzcinicy” (2015
r.), „Trzcinica i okolice – moja mała
ojczyzna” (2012 r.). Nagrodzony został także projekt Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy „Czwartkowe
spotkania z książką” (2018 r.).
Oprac. bem

Zakończyły się prace renowacyjne prowadzone na płycie
trawiastego boiska LZS Trzcinica

Renowacja płyty boiska

Prace przy użyciu specjalistycznego sprzętu rozpoczęły się już w
maju br. i uwzględniały kilka etapów.
W pierwszej kolejności wykonano opryski na chwasty oraz aerację
otworową i nacięcie darni. Kolejny
etap to dosiew nasion, rozprowadzenie około 45 ton piasku oraz użycie
odpowiedniego nawozu.
Podpisana w tej sprawie umowa
uwzględniała również dostarczenie

wózka do nawadniania boiska do
późniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który przeszedł na własność
Gminy.
Renowację przeprowadziła firma
Usługi Ogrodnicze Krystian Juzwiszyn z Namysłowa.
Prace przebiegły zgodnie z ustalonym harmonogramem, a wartość
całego zadania wyniosła 27.600,00 zł.
Oprac. bem

Zapraszamy na

PIELGRZYMKĘ SAMOLOTOWĄ

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

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

Bliższe informacje u ks. prob. W. Cieplika,
nr tel. 62 / 78 151 06.
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Młodzież, biorąca udział w cyklicznych zajęciach sportowych na trzcinickim „Orliku”,
uczestniczyła w wycieczce rowerowej

Wakacyjna wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa stanowiła połączenie rekreacji i wypoczynku
z możliwością poszerzenia przez młodzież wiedzy o regionie

20 lipca 2019 r. odbyła się wakacyjna wycieczka rowerowa. Pomysłodawcą oraz organizatorem był animator sportu w Trzcinicy Przemysław
Fuczyło, a uczestnikami - młodzież,
biorąca udział w cyklicznych zajęciach sportowych, organizowanych
na terenie boiska sportowego „Orlik”.
Wyprawa stanowiła formę rekreacji i wypoczynku, pozwalała także
na lepsze poznanie gminy Trzcinica i
okolicznych terenów.
Trasa wycieczki przebiegała
zarówno asfaltowymi drogami, jak
też leśnymi szlakami rowerowymi. Punktem docelowym było tzw.
„młyńskie wzgórze” w Szymonkowie (województwo opolskie), gdzie
znajdują się ruiny starego młyna.
Tam zorganizowane zostało zwiedzanie i odpoczynek przy ognisku.
Oprac. bem

wieści znad pomianki
sierpień 2019, nr 33 (935)
W związku z 105. rocznicą wybuchu I wojny światowej Towarzystwo Krańców Ziemi
Ojczystej „GENIUS LOCI” zorganizowało rajd rowerowy

Prowadziły ich ślady historii

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku

Nowości wydawnicze
z dofinansowaniem

Biblioteka przystąpiła do realizacji programu „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1
– Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych. Dofinansowanie dla trzcinickiej placówki bibliotecznej ze środków pochodzących z
budżetu państwa wynosi 9.244,00 zł.
Program jest elementem polityki
bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów
bibliotek oraz wsparcia samorządów

położony na budowanie nawyków
czytelniczych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możliwość
systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji
uatrakcyjnienie oferty czytelniczej
dla użytkowników bibliotek.
Celem priorytetu, realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest
zwiększenie udziału nowości wy-

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renata Gość przypomina,
że zakupione nowości będzie można zamawiać i rezerwować również przez Internet

w finansowaniu zakupów nowości
dla tych instytucji, a jednocześnie
zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki. Jest on
kontynuacją oraz rozwinięciem dotychczasowego programu własnego
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych został
stworzony z myślą o wzmocnieniu
aktywności czytelniczej w bibliotekach poprzez kreowanie wzrostu
liczby wypożyczanych publikacji
oraz wzrostu liczby czytelników korzystających z księgozbiorów bibliotecznych. Szczególny nacisk został

dawniczych w zbiorach bibliotek, a
także wzrost dostępności książek,
czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych.
- Zakupione książki są obecnie
opracowywane w programie bibliotecznym SOWA, po czym zostaną
udostępnione do wypożyczeń czytelnikom – tłumaczy dyrektor biblioteki
w Trzcinicy Renata Gość. – Nasza
biblioteka prowadzi procesy biblioteczne również on-line, dając użytkownikom możliwość zamawiania i
rezerwowania książek przez Internet
bez wychodzenia z domu – przypomina.
Oprac. bem

W Urzędzie Gminy Łęka Opatowska podpisana została umowa na rozbiórkę budynku byłego przedszkola w Opatowie

Rozbiórka „starego
przedszkola” w Opatowie

Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej „GENIUS LOCI” w Siemianicach zorganizowało przedsięwzięcie w ramach projektu pt. „Ponieśli
swój krzyż”, współfinansowanego
przez Urząd Gminy Łęka Opatowska.
Trasa rajdu, który odbył się w
dniu 105. rocznicy wybuchu I wojny
światowej, 28 lipca 2019 r., prowadziła śladami poległych podczas I wojny

światowej i obejmowała wsie: Siemianice, Łęka Opatowska, Opatów,
Bolesławiec i Chróścin.
W każdym ważnym dla historii
miejscu zapalony został znicz oraz
złożony „kamień pamięci”. Regionalista Zdzisław Comporek przybliżał
fakty historyczne, dotyczące tego terenu i wydarzeń związanym z tematyką lipcowej wyprawy.

Na końcu rajdu przy cieście i
kawie w Domu Parafialnym w Siemianicach odbyły się debata i wymiana wrażeń. Bodźcem dyskusji
były przeżycia, jakich doświadczyli
uczestnicy rajdu oraz wystawa, której przyświecało motto: „Powiadam
wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. (Łk. 19.40).
Oprac. bem

Na mocy zawartej umowy rozbiórki dokona Firma HandlowoUsługowa KRYSMAR-TRANS z
Bolesławca za cenę 37.000,00 złotych

brutto. Termin wykonania rozbiórki i
uprzątnięcia terenu określono na 20
sierpnia 2019 r.
Oprac. bem
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GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2019, nr 33 (886)
Od początku 2019 r. w Domasłowie funkcjonuje Dzienny Dom Seniora

Nowa placówka mieści się
w wyremontowanym budynku poszkolnym

Tu są uśmiech i dobra energia
Była szkoła,
jest dom dla seniorów
Utworzenie
i
wyposażenie
Dziennego Domu Seniora dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020. Na ten cel Gmina Perzów
otrzymała w ubiegłym roku dotację,
wynoszącą 280.000,00 zł. W tym
roku natomiast z tego samego pro-

aneksem kuchennym, pokój pielęgniarki, szatnia, toalety, pomieszczenie gospodarcze. Zakupiono potrzebne urządzenia: telewizor, komputer z
dostępem do Internetu, a także sprzęt
kuchenny, między innymi: lodówkę,
kuchenkę i zmywarkę.
Jak przypominano podczas oficjalnego otwarcia placówki, Szkoła
Podstawowa w Domasłowie została oddana do użytku 1938 r. - w 20.
rocznicę odzyskania niepodległości.

Seniorki wymieniają się przepisami i gotują, wyczarowują
też kunsztowne ozdoby podczas zajęć robótek ręcznych

gramu Gmina pozyskała dodatkowe
środki na jego funkcjonowanie w wysokości 50.400,00 zł.
Placówka usytuowana została na
parterze budynku, w którym wcześniej mieściła się szkoła. Dysponuje
salką wyposażoną w akcesoria do
ćwiczeń rehabilitacyjnych i sprzęt
gimnastyczny. Jest pokój dzienny z

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie
funkcjonuje od początku 2019 r.

14

Po jej likwidacji w związku z reformą szkolnictwa budynek stał pusty.
- W setną rocznicę odzyskania niepodległości oddajemy mieszkańcom
odnowiony budynek. Udało nam się
go wyremontować i oddać do użytku
seniorom. Ma to bardzo symboliczny
wymiar – podkreślała podczas uroczystości otwarcia Dziennego Domu

Seniora wójt gminy Perzów Danuta
Froń.
Nie ma czasu na zły humor
- Mam nadzieję, że nasi seniorzy odnajdą tu swoje miejsce, odkryją swoje pasje i zainteresowania, a
przede wszystkim nie będą samotni.
Ważne też, że budynek szkoły budowany z ogromnym wysiłkiem przez
poprzednie pokolenie nie będzie
zniszczony – mówiła na etapie tworzenia Domu Dziennego Pobytu wójt
D. Froń.
Po jego ponad półrocznym funkcjonowaniu można już stwierdzić, iż
nowo utworzona placówka spełnia
pokładane w niej oczekiwania. Potwierdzają to bowiem najbardziej
zainteresowani, czyli korzystający z
niej seniorzy.
W tym momencie jest to 14 pań z
terenu całej gminy (z Perzowa, Trębaczowa, Turkowych, Miechowa i Domasłowa), które od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
spotykają się w Domasłowie.
Mają tu zapewniony ciepły posiłek i fachową pomoc opiekunek.
Dodatkowo mogą brać udział w zajęciach artystycznych, komputerowych,
gimnastyki, korzystać z usług fizjoterapeuty i pielęgniarki środowiskowej.
Wspólnie spędzony czas zagospodarowany jest również przez samych
seniorów, którzy, dzieląc się swoimi
pasjami, organizują lekcje historii,
gotowania czy robótek ręcznych.
Wspólnie przyrządzano już takie
przysmaki jak: pierogi i pampuchy z
jagodami, pieczono też chleb i robiono przetwory. Odbywają się spotkania
edukacyjne w ramach współpracy z
jednostkami organizacyjnymi gminy.
Bibliotekarka z Biblioteki Publicznej
w Perzowie przywozi książki, a zajęcia plastyczne prowadzone są przez
instruktorkę z Gminnego Ośrodka
Kultury. Organizowane są także biesiady urodzinowe i okolicznościowe:
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet
czy Walentynki. W sposób wyjątkowy seniorki świętowały tegoroczny
Dzień Matki. Panie poddane zostały
metamorfozom wykonanym przez
Atelier Staszak z Kępna, a profesjonalny makijaż, stylizacja włosów, odpowiednio dopasowana kreacja przyniosły spektakularne efekty.
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- Jesteśmy zgraną grupą – podkreślają seniorki. – Wspólnie decydujemy, o tym co chcemy robić, mamy
dużą swobodę, ale i nieocenioną
pomoc wspaniałych opiekunek –
Magdy i Agnieszki. Wymieniamy
się przepisami, gotujemy, pieczemy,
robimy przetwory. Razem spacerujemy, maszerujemy z kijkami, gramy
w karty i oglądamy filmy, bawimy się
w karaoke i świętujemy. Urządzamy
sobie nawet własny salon fryzjerski,
czeszemy i farbujemy włosy – opowiadają z uśmiechem pensjonariuszki. - Na marudzenie, zły humor czy
niezadowolenie nie mamy ani czasu,
ani ochoty – podkreślają.
- Ja się tu czuję jak w domu –
wyznaje jedna z pań, a druga tłuma-

ozdobne drzewka. Pensjonariuszki
już dziś planują zorganizowanie w
przyszłym roku grządek na własne
warzywa.
W planach jest też zaproszenie
do Domasłowa zaprzyjaźnionych seniorów z kępińskiego Całodziennego
Klubu Seniora „Pod Żurawiem”. –
Znamy się, ponieważ byliśmy wspólnie na wycieczce w Stradomii – tłumaczą seniorki z gminy Perzów.
Planów jest o wiele więcej. – Myślimy o zorganizowaniu wyjazdów
na basen, do kina i wycieczek do innych ciekawych miejsc. Oczywiście,
wszystko w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych. Liczymy przy tym na środki zewnętrzne,
o pozyskanie których cały czas się

W budynku znajduje się m.in. salka wyposażona w akcesoria
do ćwiczeń rehabilitacyjnych i sprzęt gimnastyczny

czy: - Kiedy wiem, że tu przyjadę, to
czuję się bardziej ożywiona i weselsza, cieszę się po prostu.
- Kiedy którejś z nas nie ma, to
za nią autentycznie tęsknimy, zastanawiamy się, co się stało – mówi kolejna. Wszystkie zgodnie podkreślają,
że czują się zdrowsze i weselsze w
swoim towarzystwie.
W planach grządki warzywne,
goście i nie tylko
W pobliżu budynku znajdują się
wiata grillowa i siłownia zewnętrzna,
z których seniorki chętnie korzystają.
Tuż obok znajduje się także boisko.
W ogrodzie pojawił się skalniak
z kwiatami, wejścia upiększają pelargonie w pięknych drewnianych
donicach, posadzone zostały również

staramy – mówi kierownik Dziennego Domu Seniora w Domasłowie Justyna Hołub-Rojkiewicz, dodając, iż
formuła prowadzonej przez nią placówki, której misją jest aktywowanie
seniorów i zapewnienia im wsparcia,
naprawdę spełnia oczekiwania osób
starszych. - Panie są bardzo aktywne i samodzielne, a pobyt w naszym
domu daje im wiele możliwości samorealizacji, zapewniając przy tym
potrzebne wsparcie. Spędzają wspólnie czas, tworząc prawdziwy zespół,
a ich wspaniała energia sprawia, iż
wszyscy, którzy nas odwiedzają, podkreślają, że jest to miejsce, w którym
„ładują baterie” i odzyskują pozytywne nastawienie do świata.
bem

Wspólne pieczenia chleba
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Już po raz kolejny na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie kolorowy autobus Fundacji Happy Kids
zagościł na terenach rekreacyjnych przy GOK

Happy Bus w Perzowie
Wszystkie dzieci w dniach od 4
do 6 sierpnia 2019 r. mogły korzystać
z atrakcji przygotowanych przez fundację. Był to bowiem nie tylko Happy
Bus, piętrowy autobus pełniący funkcję
objazdowego placu zabaw, ale także
dmuchańce, klocki, malowanie twarzy i
inne zabawy. Opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze z całego świata,
co było okazją nawiązania nowych
kontaktów i zapoznania się z kulturami
różnych narodowości. Milusińscy mogli wspólnie z wolontariuszami bawić
się, układać klocki czy puzzle.

Podczas trzydniowego przystanku
na tereny przy Gminnym Ośrodku Kultury przybywały całe rodziny z dziećmi. Rodzice chętnie przypatrywali się
swoim pociechom.
Na zakończenie akcji wójt gminy
Perzów Danuta Froń złożyła serdeczne podziękowania wolontariuszom i
całej fundacji. Goście zostali obdarzeni
pamiątkowymi torbami i albumami o
gminie Perzów, dzięki czemu na pewno miło będą wspominać swój pobyt w
Perzowie.
Oprac. bem

Opiekę nad dziećmi sprawowali
wolontariusze z całego świata

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębaczowie
przez kilka dni pomagali naprawiać zniszczone dachy

Razem zrobili więcej!

Nawałnica, która po kilku bardzo inni mieszkańcy Trębaczowa i Ligoty.
upalnych dniach przeszła, 1 lipca 2019 Prace trwały niespełna tydzień i proroku, przez Ligotę, Zbyczynę i Tręba- wadzone były od wczesnych godzin
czów, w znacznym stopniu zdewasto- popołudniowych do późnych godzin
wała ten obszar. Uszkodzone zostały wieczornych. W pierwszej kolejności
głównie dachy wielu budynków oraz zabezpieczono przed zalaniem budyuprawy rolne. Strażacy z Ochotni- nek mieszkalny, bo on właśnie najczych Straży Pożarnych z
terenu gminy Perzów wzywani byli do pomocy przy
zabezpieczaniu miejsc zerwanych linii elektrycznych,
powalonych drzew, nieprzejezdnych dróg oraz zniszczonych pokryć dachowych.
Członkowie OSP w
Trębaczowie wykazali się
szczególną empatią i po Członkowie OSP w Trębaczowie postanowili pomóc
uporządkowaniu okolic z mieszkającej w Ligocie rodzinie, która dotkliwie
własnej inicjatywy podjęli ucierpiała podczas lipcowej nawałnicy
decyzję o wsparciu, mieszkającej w Ligocie, rodziny, która naj- bardziej ucierpiał podczas nawałnicy,
mocniej ucierpiała podczas nawałnicy. a następnie obiekty gospodarcze i inUznali bowiem, że ich wsparcie w wentarzowy.
usuwaniu szkód jest niezbędna, gdyż
Solidarność mieszkańców sołecw tym gospodarstwie zniszczone lub twa znana jest w okolicznych miejscouszkodzone zostały pokrycia dachowe wościach od wielu lat, a ten szlachetna czterech budynkach. Strażacy za- ny czyn strażaków potwierdza znaną
oferowali swoją pracę, a poszkodowa- prawdę, że „Razem zrobimy więcej!”.
ni okazaną pomoc przyjęli i sprawnie Gratulujemy druhom ochotnikom enerzorganizowali potrzebne materiały. gii i zapału w niesieniu pomocy innym.
Widząc interwencję grupy strażaków, Oby więcej było takich inicjatyw!
do pomocy włączyli się także sąsiedzi i
Oprac. bem

echo rychtala
sierpień 2019, nr 31 (898)
Aktywność ruchowa może wiele zmienić w naszym zdrowiu i życiu. Może warto postawić
na sport?

Aktywny wypoczynek,
również po ciężkiej pracy

Jesteśmy już za półmetkiem letniego wypoczynku. Chwila oderwania od codziennych prac może być
momentem, w którym nabieramy
dystansu do otaczającego nas świata.
Obserwując innych, poznając nowe

Aktywność fizyczna związana z
pracą zawodową nie zawsze wpływa
pozytywnie na poziom czynników
chociażby ryzyka chorób układu
krążenia. Związane jest to z tzw.
wysiłkiem statycznym opartym na

Dobrym sposobem na wzmocnienie witalności i poprawy samopoczucia
jest ruch fizyczny, w każdej możliwej formie. Fot. archiwum „TK”

miejsca, środowiska, budujemy w
sobie świeższe spojrzenie na to, co
robiliśmy dotychczas. Zastanawiamy
się wówczas nad przeprogramowaniem swoich działań, tworząc nowe
oblicze sensowności własnych poczynań prywatnych, zawodowych
czy szukając nowych sposobów poprawy relacji w sytuacjach rodzinnych. Musimy jednak pamiętać, że to
my sami musimy chcieć otworzyć się
na te zmiany i dążyć do osiągnięcia
zamierzonego celu. Często w takich
sytuacjach sprawdza się metoda małych kroków i dotyczy ona również
naszego zdrowia. Dobrym sposobem
na wzmocnienie witalności i poprawy samopoczucia jest ruch fizyczny,
w każdej możliwej formie. Zadajemy
sobie pytanie – po co potrzebny jest
mi wysiłek fizyczny skoro ciężko pracuję zawodowo, a i po pracy też jest
ogrom zajęć?

izometrycznym skurczu mięśni, czyli
napięciem mięśni, któremu nie towarzyszą ruchy kończyn. Przykładami
statycznego wysiłku fizycznego są:
przenoszenie, podtrzymywanie lub
przesuwanie ciężkich przedmiotów,
utrzymywanie wymuszonej pozycji
ciała itp. Wysiłek ten jest niekorzyst-

ny dla zdrowia, szybciej wywołuje
zmęczenie, a jego natężenie nie jest
równe intensywności rekreacyjnej
aktywności fizycznej, takiej jak:
marsz, jazda na rowerze, bieganie
czy pływanie, w których większość
stanowi wysiłek dynamiczny. Jeżeli
do tego dodamy monotonię, znużenie czy brak perspektywy najmniejszych zmian, pojawia nam się obraz
człowieka zmęczonego, nie tylko
fizycznie, ale i psychicznie. Warto
zatem sięgnąć do naturalnych form
poprawy samopoczucia i regularnej
aktywności fizycznej. Jej korzystne
działanie pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze, a poprzez zwiększony
wydatek energetyczny zapobiega
rozwojowi otyłości i związanej z nią
cukrzycy czy zbyt wysokiemu poziomowi cholesterolu. Nie bez znaczenia
jest także lepsze samopoczucie i, co
za tym idzie, większa motywacja do
dalszego działania. Takimi miejscami, gdzie możemy poćwiczyć oraz
zasięgnąć porady specjalistów, są
m.in. rychtalskie obiekty sportowe,
na które serdecznie zapraszamy!
Piotr Nasiadek

Miejscem, gdzie możemy poćwiczyć oraz zasięgnąć porady specjalistów,
są m.in. rychtalskie obiekty sportowe. Fot. archiwum „TK”
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1930 m2
w Bralinie. Działka z dużą ilością gruzu (gruz
gratis), blisko media i droga.
Tel. 661 265 299.
(TK 186/08/19)
Sprzedam mieszkanie 78 m2, 3 pokoje, 2
łazienki z dużym garażem i dużą piwnicą Kępno, Osiedle Odrodzenia. Tel. 693 112
263, 695 259 001.
(TK 183/08/19)
Sprzedam działkę 10-20 arów w Chojęcinie.
Tel. 502 385 248.
(TK 181/08/19)
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 działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 184/08/19)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

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

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

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

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

rolnicze

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)

Do wynajęcia mieszkanie dla pracowników,
dwa pokoje dwuosobowe, w Kępnie, Os. Kopa.
Tel. 605 449 658.
(TK 185/08/19)

Sprzedam kombajn „Anna”.
Tel. 535 975 653.
(TK 176/07/19)

Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 172/07/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

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

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

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

US£UGI

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

praca

Firma zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz. Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji pod numerem telefonu
793 308 355.
(TK 187/08/19)
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)

Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno - posiadam swój sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 175/07/19)

SZTAFETA
POKOJU
1 września 2019

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

PATRONAT MEDIALNY:

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
PATRONAT MEDIALNY:

POWIATU

KLUCZBORK - OLESNO

Oryginalny szwedzki
system rynnowy
Autoryzowany dystrybutor:
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Kępno
Olszowa, ul. Granitowa 9
tel. 62 782 60 00

Ogłoszenia

reklamy
VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

Skup bezrogich
jałowic hodowlanych
od 2 do 5 miesiąca
cielności.

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

Zgłoszenia:

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

pon.-pt. 8.00-16.00.

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.

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

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

do wynajęcia

TAPICERÓW

STOLARZY

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

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

tel.

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

ogłoszenia

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Holly Bourne - „I co o mnie powiesz?”

TAPICERÓW

Kim do chol*ry jest Tori Bailey? Tori bez dwóch zdań prowadzi w życiowej grze. Jej oparta na
własnych przeżyciach bestsellerowa książka zainspirowała miliony kobiet do buntowniczego pokazania wyciągniętego palca środkowego normom społecznym. Do tego Tori jest w idealnym związku.
A jednak jej życie to kłamstwo. Wszyscy wokół się pobierają i rodzą im się dzieci, lecz jej chłopak, z
którym od lat jest w związku, nie chce nawet słyszeć o zaręczynach. Gdy jej najlepsza przyjaciółka
Dee – jedyna osoba, która rozumie całe to dziejące się wokół nich szaleństwo – się zakochuje, nagle
Tori doświadcza przerażającego uczucia „życiowego zostania w tyle”. Gdy świat mówi ci, kim masz
być, a po trzydziestych urodzinach dochodzi do tego głośno tykający życiowy zegar, trzeba nie lada
odwagi, by podążać własną ścieżką. Dla Tori nadszedł czas na wcielenie w życie tego, co do tej pory
głosiła. Czy jest na to wystarczająco odważna?

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

tel .:

Anna Tell - „Cztery dni w Kabulu”
Doświadczonej negocjatorce policyjnej Amandzie Lund przydzielono zadanie odbicia porwanych w Kabulu szwedzkich dyplomatów. W nerwowej pogoni za zaginionymi Amanda odkrywa, że
ona również jest ścigana, a porywacze, z którymi zamierzała negocjować, okazują się nieuchwytni.
Tymczasem Szwecja przygotowuje się do wizyty prezydenta Afganistanu. Bill Ekman, szef Amandy,
próbuje wyjaśnić sprawę zabójstwa dobrze poinformowanego byłego pracownika szwedzkiej ambasady w Kabulu. Jednocześnie musi na bieżąco informować ministerstwo sprawiedliwości o postępach
w pracy swojej podopiecznej. Dlaczego szwedzki rząd próbuje zatuszować sprawę zabójstwa? I jaki związek ma morderstwo w Sztokholmie z porwaniem dyplomatów?
Amanda rozpoczyna zapierającą dech w piersiach walkę z czasem. Wkrótce przekonuje się, że ambasador Szwecji ma więcej tajemnic, niż była skłonna podejrzewać.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Victor Sebestyen - „Lenin. Dyktator”
Lenin wymyka się schematom, którym podlegali wszyscy późniejsi dyktatorzy. Nie działał wyłącznie za pomocą terroru. Pod wieloma względami był fenomenem politycznym, demagogiem, szafującym obietnicami bez pokrycia, kłamstwami i wyznającym prostą zasadę, że cel uświęca środki.
Nie był sadystą, szaleńcem ani nawet fanatykiem. Przedkładał taktykę nad doktrynalną czystość
i potrafił diametralnie zmieniać zdanie, gdy było to opłacalne. W kontaktach osobistych uprzejmy
dżentelmen z wyższej klasy średniej, nigdy nie zakładał mundurów ani nie pytał o szczegóły śmierci
ofiar, które miały dla niego jedynie wymiar liczbowy. Stworzył system oparty na idei, że terror jest
usprawiedliwiony wyższymi racjami, który został następnie udoskonalony przez Stalina. Pragnął
władzy i pragnął zmienić świat. Osiągnął jedno i drugie. Bolszewicki przewrót 1917 roku postawił
świat na głowie, a jeszcze sto lat później Rosja i wiele innych krajów pozostaje pod przemożnym
wpływem komunizmu. Biografia Lenina autorstwa Victora Sebestyena to nie tylko wnikliwe studium dyktatury. To także – a może przede wszystkim – głęboki, intymny portret człowieka odpowiedzialnego za największy horror ludzkości.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 33
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 21 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.	Holly Bourne - „I co o mnie powiesz?”,
2.	Anna Tell - „Cztery dni w Kabulu”,
3. Victor Sebestyen - „Lenin. Dyktator”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 nagrody otrzymuj¹:

Anna Lenart (Kępno),
Marian Wolny (Syców).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu będziesz wojowniczo nastawiony do
wszystkich osób i wydarzeń, z jakimi się zetkniesz. Będziesz chciał udowadniać swoje racje i przekonywać
do swoich pomysłów. Cudze zdanie nie będzie się dla
ciebie specjalnie liczyć.

Byk 21 IV – 21 V
Twoje działania przyniosą takie efekty, o jakich marzyłeś. Wytrwale pracuj i nie słuchaj marudzenia osób,
które zazdroszczą ci pomysłów i energii. To dobry
czas, aby rozmawiać o podwyżce lub ubiegać się o
lepsze stanowisko.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu dostrzeż inne, bardziej duchowe sfery swojej osobowości. Zapisuj sny, analizuj omeny i
wydarzenia, które zdają się dawać ci rady od Losu.
Spotkaj się z przyjaciółmi, których ostatnio zaniedbywałeś.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
2. Apteka „Na Zdrowie” - 15.08.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
2. Apteka „Przy Szpitalu” - 16.08.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
2. Apteka „Pod Kasztanami” - 17.08.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
2. Apteka „Św. Marcina” - 18.08.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2. Apteka „Na Kopie” - 19.08.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
1. Apteka „Nowa” - 20.08.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
2. Apteka „Prima” - 21.08.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.

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

Czeka cię radość, uznanie i miła niespodzianka. Jeśli
jesteś samotny, to możesz spotkać kogoś, kto zawróci
ci w głowie. Jeśli jesteś w związku, czekają cię namiętne chwile. Zadbaj o swoje zawodowe sprawy, bo w tym
tygodniu pieniądze same do ciebie nie przyjdą.

Lew 23 VII – 22 VIII
Los ześle ci szansę na pozbycie się kłopotów. Zawrzesz zgodę z nieprzyjaciółmi, podpiszesz korzystną
umowę lub zdobędziesz nagrodę, na jaką od dawna
pracowałeś. Ciesz się swoim sukcesem, chwal dokonaniami.

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Wpadniesz na dobry pomysł i nie będziesz chciał
zwlekać z jego realizacją. Będziesz samodzielny i gotowy zaryzykować. Uda ci się zarazić innych optymizmem, a nawet będziesz przewodzić grupie przyjaciół
lub współpracowników.

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

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Pochłoną cię obowiązki i plany nowych interesów.
Będziesz liczyć, dyskutować i zastanawiać się, jak
zdobyć więcej pieniędzy. Chętnie wybierzesz się do
banku, zajmiesz omawianiem oprocentowania swojego konta i lokat.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością i wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować.
Wobec ludzi będziesz wymagający, ale sprawiedliwy.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Poświęcisz więcej niż zwykle czasu na swoje hobby i
zainteresowania. Będziesz czytać, dyskutować i szukać odpowiedzi na przedziwne pytania. Pojawią się
nowi znajomi lub ludzie, którzy przekonają cię do niecodziennych poglądów.

Wodnik 20 I – 18 II
W tym tygodniu będziesz walczył o swoje sprawy,
przekonywał innych do swoich pomysłów i odważnie
bronił swojego stanowiska. Otrzymasz nowe wiadomości, które popchną cię do działania. Energii ci nie
zabraknie.

Ryby 19 II – 20 III
Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz załatwić
i bez wahania rzucisz się w wir ważnych wydarzeń.
Będziesz dyskutować i przekonywać innych do swoich
planów. Wpadniesz na dobre pomysły, zyskasz nowych pomocników.

(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

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

Tygodnik Kępiński 14 sierpnia 2019
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Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
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NR 31/2019 (822)

NASI
w LIGACH

Rafał Kurzawa

Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue 1 Conforama

znów ma
pod górkę

1. kolejka | jesień 2019
OGC Nice – Amiens SC – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

4. kolejka | jesień 2019
Pogoń Szczecin – Wisła Kraków – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)

w Ligue 1

Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasa

4. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Lubin – Arka Gdynia – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: 72-90 minuta
Fabian Piasecki
(Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

W weekend ruszył nowy sezon Ligue 1. Na placu boju we francuskiej ekstraklasie zostało już tylko dwóch Polaków.
Jednym z nich jest Rafał Kurzawa były piłkarz Zgody Olszowa, Marcinków Kępno i Sokoła Świba, a obecnie gracz
Amiens SC. Świbianin postanowił wrócić do Francji i powalczyć o pierwszy skład, ale u nowego trenera znów ma pod
górkę. Początek sezonu okazał się bardzo trudny dla Kurzawy. Pomocnik nie znalazł się w podstawowym składzie w
żadnym z letnich meczów kontrolnych. Świbianina zabrakło też w meczowej 18-tce na otwarcie sezonu z OGC Nice.
Władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przyjęły ważne zmiany związane z awansami i spadkami w prowadzonych przez siebie rozgrywkach

3. kolejka | jesień 2019
Termalica Nieciecza – Zagłębie Sosnowiec – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-54 minuta
AKCJE: żółta kartka
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

3. kolejka | jesień 2019
GKS Tychy – Odra Opole – 4:1 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

3. kolejka | jesień 2019
GKS Tychy – Odra Opole – 4:1 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

2. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – Huragan Morąg – 3:0 (2:0)
NA BOISKU: 1-83 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 w 25. Minucie
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

2. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – Polonia Bytom – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

Przedstawiono zasady
awansów i spadków

W rozpoczętym przed kilkoma dniami sezonie 2019/2020 będą obowiązywać nowe zasady awansów i spadków. Władze
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w przededniu rozpoczęcia sezonu przyjęły zmiany związane z promocjami do
wyższych lig oraz spadkami na niższe szczeble rozgrywkowe. Nowe regulacje są jednolite w skali całego województwa
dla poszczególnych poziomów rozgrywkowych.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Wystartowała IV liga, wygrana Polonii na otwarcieTygodnik
.
Kępiński

Tobiasz Jarczak
(Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

2. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – Lechia Zielona Góra – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

2. kolejka | jesień 2019
Mieszko Gniezno – Pogoń II Szczecin – 4:0 (4:0)
NA BOISKU: cały mecz

14 sierpnia 2019
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Sport

piłka nożna

II Liga
3. kolejka | jesień 2019
Garbarnia Kraków – Stal Rzeszów ...........– 2:1
Widzew Łódź – Błękitni Stargard .............– 2:0
GKS Katowice – Bytovia Bytów ................– 1:2
Resovia Rzeszów – Znicz Pruszków ..........– 3:0
Górnik Polkowice – Górnik Łęczna ...........– 1:1
Legionovia Legionowo – Pogoń Siedlce ....– 1:3
Elana Toruń – Olimpia Elbląg ...................– 0:2
Stal Stalowa Wola – Gryf Wejherowo .......– 0:0
1. ZKS Olimpia Elbląg
3 7
7:1
2. CWKS Resovia Rzeszów
3 7
6:1
3. RKS Garbarnia Kraków
3 6
5:3
=. RTS Widzew Łódź
3 6
5:3
5. MKS Bytovia Bytów
3 6
5:4
6. MKS Znicz Pruszków
3 6
7:5
=. ZKS Stal Rzeszów
3 6
7:5
8. KP Błękitni Stargard
3 6
3:3
9. GKS Górnik Łęczna
3 5
2:1
10. MKP Pogoń Siedlce
3 4
5:4
11. GKS Katowice
3 3
4:5
12. KS Legionovia Legionowo 3 3
4:6
13. TKP Elana Toruń
3 3
2:4
14. KS Górnik Polkowice
3 2
3:4
15. WKS Gryf Wejherowo
3 1
1:4
16. ZKS Stal Stalowa Wola
3 1
2:7
17. KKS Lech II Poznań
2 1
0:4
18. KS Skra Częstochowa
2 0
1:5
III Liga
Grupa 2
2. kolejka | jesień 2019
KKS Kalisz – Kotwica Kołobrzeg ...............– 3:1
Unia Janikowo – Chemik Police ...............– 1:1
Bałtyk Gdynia – Jarota Jarocin ................– 0:4
Gwardia Koszalin – Nielba Wągrowiec .....– 2:2
Świt Skolwin – Sokół Kleczew ..................– 4:0
Mieszko Gniezno – Pogoń II Szczecin .......– 4:0
Górnik Konin – Polonia Środa ..................– 0:2
KP Starogard Gdański – Grom Nowy Staw .– 1:0
Bałtyk Koszalin – Radunia Stężyca ..........– 1:1
1. KKS Kalisz
2 6
7:1
2. KS Świt Skolwin-Szczecin
2 6
6:0
3. MKS Mieszko Gniezno
2 6
5:0
4. KP Starogard Gdański
2 6
4:2
5. KS Radunia Stężyca
2 4
6:2
6. KS Unia Janikowo
2 4
4:1
7. MKP Kotwica Kołobrzeg
2 3
5:5
8. KS Polonia Środa Wlkp.
2 3
2:1
9. MKS Pogoń II Szczecin
2 3
4:5
10. KS Sokół Kleczew
2 3 2:5
11. JKS Jarota Jarocin
2 3
6:4
12. MKS Nielba Wągrowiec
2 1
4:5
13. KS Gwardia Koszalin
2 1
3:6
14. KKPN Bałtyk Koszalin
2 1
2:3
15. KP Chemik Police
2 1
1:3
16. MKS Grom Nowy Staw
2 0 0:5
17. KS Górnik Konin
2 0
1:7
18. SKS Bałtyk Gdynia
2 0 0:7
IV Liga
Grupa Wielkopolska
1. kolejka | jesień 2019
Polonia Kępno – Ostrovia Ostrów .............– 4:3
Unia Swarzędz – Kotwica Kórnik ..............– 6:2
LKS Gołuchów – Olimpia Koło ..................– 4:0
Warta Międzychód – Centra Ostrów .........– 1:2
Pogoń Nowe S. – Polonia Leszno .............– 4:2
Victoria Ostrzeszów – Obra Kościan ..........– 1:2
Pogoń Lwówek – Winogrady Poznań ........– 0:1
Victoria Września – KS Opatówek ............– 5:0
Tarnovia Tarnowo – Lubuszanin ...............– 0:0
1. MKS Victoria Września
1 3
5:0
2. SKS Unia Swarzędz
1 3
6:2
3. LKS Gołuchów
1 3
4:0
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 3
4:2
5. KKS Polonia Kępno
1 3
4:3
6. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 3
2:1
=. KP Obra 1912 Kościan
1 3
2:1
8. TPS Winogrady Poznań
1 3
1:0
9. MKS Lubuszanin Trzcianka 1 1 0:0
=. GKS Tarnovia Tarnowo Pod. 1 1 0:0
11. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 0
3:4
12. KP Victoria Ostrzeszów
1 0
1:2
=. MLKP Warta Międzychód
1 0
1:2
14. LTP Pogoń Lwówek
1 0
0:1
15. KS Polonia 1912 Leszno
1 0
2:4
16. KSS Kotwica Kórnik
1 0
2:6
17. MKS Olimpia Koło
1 0
0:4
18. KS Opatówek
1 0 0:5
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Wystartowała IV liga,
wygrana Polonii na otwarcie

 iłkarski sezon 2019/2020 w czwartej lidze oficjalnie rozpoczęty. W sobotę, 10 sierpnia wielkopolP
scy czwartoligowcy zainaugurowali rywalizację o ligowe punkty. Obecna kampania rozgrywkowa
to druga edycja zmienionego formatu rozgrywek. Przed rokiem, po połączeniu grupy północnej i
południowej mamy jedną grupę liczącą w tym roku osiemnaście zespołów.
Nowy sezon otwarło starcie Pogoni
Nowe Skalmierzyce z Polonią Leszno.
Do przerwy kibice zobaczyli aż cztery
bramki. Inauguracyjne trafienie w nowym sezonie zaliczył Piotr Sarbinow-

do miejscowych. Po bramkach Pawła
Korczaka i Dawida Kuczyńskiego
Pogoń wygrała drugą część meczu
2:0 i całe spotkanie 4:2. Ze zmiennym
szczęściem zmagania rozpoczęli benia-

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

wyniki i TABELE

Piłka nożna >>> Inauguracyjna kolejka w czwartej lidze dostarczyła emocji i bramek.
Pierwsze mecze sprawiły, że możemy już wytypować zespoły, które będą w tym sezonie
odgrywały pierwszoplanowe role

ski, po którego bramce Obra wyszła
na prowadzenie w Nowych Skalmierzycach. Gospodarze szybko jednak
odpowiedzieli. W ciągu siedmiu minut
dwukrotnie pokonali bramkarza przyjezdnych i wyszli na prowadzenie. Ale
tuż przed przerwą drużyna z Leszna zerwała się raz jeszcze i za sprawą Jakuba Reraka doprowadziła do wyrównania. Druga połowa należała już jednak

minkowie. Victoria Ostrzeszów w domowym starciu straciła punkty z Obrą
Kościan. Powrót do czwartej ligi ułożył
się jednak po myśli ostrzeszowian, którzy po trafieniu Macieja Stawińskiego objęli prowadzenie w 18. minucie.
Końcówka pierwszej i drugiej połowy
należała do przyjezdnych. Zwycięstwo
na otwarcie drużynie Obry zapewniły
bramki Tomasza Marcinkowskiego

oraz Jakuba Jandy. Pozostali dwaj beniaminkowie grali ze sobą na otwarcie
sezonu. Pogoń Lwówek nie wykorzystała atutu własnego boiska, przegrywając 0:1 z Winogradami Poznań.
Najbardziej widowiskowo z rozgrywkami przywitali się piłkarze Unii
Swarzędz oraz Victorii Września,
którzy rozgromili u siebie szczęśliwie
utrzymany w poprzednim sezonie KS
Opatówek 5:0. Dla miejscowych trzykrotnie trafiał Mikołaj Panowicz, a po
jednym trafieniu dołożyli Jacek Kopaniarz i Mikołaj Jankowski. Jeszcze więcej bramek strzelili gracze ze
Swarzędza, którzy także na własnym
terenie wypunktowali Kotwicę Kórnik
6:2. W tym meczu kolejny zawodnik
już na początku sezonu ustrzelił hattricka. Mowa o Gerardzie Pińczuku,
który niemal w pojedynkę rozstrzygnął
losy spotkania. Dobre humory mieli
też w sobotę zawodnicy i kibice Polonii Kępno. Drużyna Bogdana Kowalczyka rozpoczęła sezon od mocnego
uderzenia, a tak przynajmniej wyglądało to do przerwy. Polonia, po trzech
kwadransach prowadziła bowiem 4:1.
Biało-niebiescy kapitalnie weszli w sobotni mecz z Ostrovią. Już po niespełna
dwóch kwadransach prowadzili 4:0 po
dwóch bramkach Łukasza Walczaka i
trafieniach Mateusza Gola oraz Filipa
Latuska. Ostrowianie jeszcze przed

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przyjął zmiany związane z awansami
i spadkami w prowadzonych przez siebie rozgrywkach

WZPN przyjął ważne zmiany na nowy sezon

W rozpoczętym przed kilkoma dniami sezonie 2019/2020 będą obowiązywać nowe zasady awansów i spadków w wielkopolskich rozgrywkach. Władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w
przededniu rozpoczęcia sezonu przyjęły zmiany związane z promocjami do wyższych lig oraz
spadkami na niższe szczeble rozgrywkowe.
Nowe regulacje są jednolite w skali
całego województwa dla poszczególnych szczebli rozgrywkowych. Standaryzacja zasad była możliwa dzięki
wprowadzeniu jednolitych pod względem liczebności lig. Co warte podkreślenia, w odpowiedzi na liczne głosy,
płynące ze strony klubów, rozszerzone
zostały możliwości awansu do wyższej
ligi. W piątej lidze i klasie okręgowej
także wicemistrzowie otrzymają w
przyszłym roku szansę promocji na
wyższy szczebel rozgrywkowy. Droga
będzie wiodła jednak poprzez mecze
barażowe, które będą rozgrywane w
czerwcu 2020 roku. Kolejnym atutem
nowych zasad awansów i spadków,
przyjętych przed tygodniem przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej,
jest ich uniezależnienie terytorialne od
spadków z wyższych lig. Do tej pory,
przy podziale okręgowym, spadek zespołu z danego okręgu powodował w
nim zwiększenie spadków w niższej
klasie. Wskutek tego dochodziło do sytuacji skrajnych, gdy w zależności od
okręgu, z klasy okręgowej spadały od
jednej do pięciu drużyn. Dzięki nowym
zasadom jasno określona została liczba
spadających, a jej zwiększenie jest rozłożone na cały poziom ligowy zamiast
konkretnej grupy. Przy tworzeniu za-

sad przyjęto założenie braku spadku
wielkopolskich drużyn z trzeciej ligi.
Każda taka degradacja spowoduje
zwiększenie liczby spadków adekwatnie do zaprezentowanych regulacji.
Najwyższą klasą rozgrywkową,
prowadzoną przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, jest czwarta liga. Na
tym szczeblu tylko mistrz uzyska bezpośredni awans do trzeciej ligi. Degradacją z kolei zagrożone są minimum
dwa zespoły (miejsca 17-18). Liczba
spadków może zostać jednak zwiększona o liczbę spadkowiczów z trzeciej ligi.
Związkowi działacze planują rozegrać
jeszcze baraże, których stawką będzie
utrzymanie. Wystąpi w nim najniższej
notowany zespół, który nie zostanie
objęty spadkiem. W piątej lidze bezpośredni awans na wyższy szczebel wywalczy mistrz rozgrywek, a wicemistrz
szansy będzie musiał poczekać w meczu barażowym. Spadek z piątej ligi do
klasy okręgowej zaliczą minimum trzy
zespoły (miejsca 14-16). Dodatkowo, w
przypadku zwiększenia liczby spadków
z czwartej ligi, piąty szczebel rozgrywkowy opuści też drużyna z miejsca 13.
w kolejności na podstawie bilansu z rozgrywek. Identyczna sytuacja związana
z awansami i spadkami będzie miała
miejsce w klasie okręgowej. Na szcze-
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blu klasy A awans do klasy okręgowej
wywalczą po dwa najlepsze zespoły
z każdej grupy rozgrywkowej. Z kolei spadkiem do klas B zostaną objęte
minimum dwa zespoły (miejsca 13-14)
oraz trzy zespoły sklasyfikowane na 12.
miejscach w kolejności na podstawie bilansu z rozgrywek. W przypadku większej liczby spadków z klasy okręgowej
także miejsce 11. nie będzie gwarantowało utrzymania. W klasach B bezpośredni awans wywalczą mistrzowie
wszystkich grup. Dodatkowo wicemistrzowie grup od 1 do 10 również uzyskają promocję do klasy A. Dodajmy
jeszcze, że przez bilans, o którym mowa
wyżej, rozumie się kolejno liczbę zdobytych punktów w całych rozgrywkach,
różnicę bramek w całych rozgrywkach
oraz liczbę zdobytych bramek w całych
rozgrywkach. Klasyfikacja na podstawie bilansu tworzona będzie dla jednakowej liczby spotkań każdej z drużyn.
W przypadku różnicy spotkań wynikającej z różnej liczby drużyn biorących
udział w poszczególnych grupach lig,
liczbę wyników branych pod uwagę
zrównuje się do najmniejszej liczebnie
ligi branej pod uwagę. Zrównanie następuje przez nieuwzględnienie w bilansie wyników z drużyną/drużynami
najniżej notowanymi.
BAS

przerwą zmniejszyli rozmiary porażki
po trafieniu Mateusza Ziemiańskiego. Wysokie prowadzenie do przerwy
chyba zbyt bardzo rozluźniło kępnian,
którzy po nerwowej końcówce wygrali
ostatecznie 4:3.
Brak emocji i bramek towarzyszył z
kolei spotkaniu Tarnovii Tarnowo Podgórne z Lubuszaninem Trzcianka. Było
to jedyne spotkanie otwierającej sezon
kolejki, które nie wyłoniło zwycięzcy.
Remis nie ucieszył żadnej ze stron, choć
podział punktów nie krzywdzi żadnej
ze stron.
		
BAS

Wyniki 1. kolejki
KKS Polonia Kępno
4 (4)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Gola - 6’, 2:0 Łukasz Walczak - 9’, 3:0 Filip Latusek - 19’,
4:0 Łukasz Walczak - 28’, 4:1 Mateusz
Ziemiański - 35’, 4:2 Maciej Mikulski 49’, 4:3 Michał Giecz - 89’.

MKS Victoria Września
KS Opatówek

5 (2)
0 (0)

LTP Pogoń Lwówek
TPS Winogrady Poznań

0 (0)
1 (0)

SKS Unia Swarzędz
KSS Kotwica Kórnik

6 (0)
2 (2)

LKS Gołuchów
MKS Olimpia Koło

4 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Jacek Kopaniarz - 14’, 2:0
Mikołaj Panowicz - 39’, 3:0 Mikołaj Panowicz - 63’, 4:0 Mikołaj Jankowski - 64’,
5:0 Mikołaj Panowicz - 90+2’.
Bramka: 0:1 Adrian Niemczyk - 48’.

Bramki: 0:1 Patryk Bordych - 27’, 0:2
Patryk Bordych - 40’, 1:2 Krystian Pawlak - 57’, 2:2 Gerard Pińczuk - 69’, 3:2
Gerard Pińczuk - 71’, 4:2 Mateusz Molewski - 72’, 5:2 Tomasz Neumann - 78’
(z karnego), 6:2 Gerard Pińczuk - 89’.
Bramki: 1:0 Krzysztof Czabański - 8’, 2:0
Krystian Benuszak - 27’, 3:0 Konrad Chojnacki - 78’, 4:0 Krystian Benuszak - 80’.

MLKP Warta Międzychód 1 (1)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (0)

Bramki: 1:0 Jarosław Krysiak - 2’, 1:1
Tomasz Adamczyk - 56’, 1:2 Jakub Michalski - 89’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4 (2)
KS Polonia 1912 Leszno
2 (2)

Bramki: 0:1 Piotr Sarbinowski - 12’, 1:1
Marcin Lis - 15’, 2:1 Tomasz Kaczmarek
- 22’, 2:2 Jakub Rerak - 43’, 3:2 Paweł
Korczak - 54’, 4:2 Dawid Kuczyński - 58’.

KP Victoria Ostrzeszów
KP Obra 1912 Kościan

1 (1)
2 (1)

Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 18’, 1:1
Tomasz Marcinkowski - 40’, 1:2 Jakub
Jandy - 89’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0
MKS Lubuszanin Trzcianka
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Panowicz (Victoria Września)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Patryk Bordych (Kotwica Kórnik)
Łukasz Walczak (Polonia Kępno)
Program 2. kolejki
Czwartek, 15 sierpnia 2019 roku
11:00
Centra Ostrów – Polonia Leszni
12:00
Lubuszanin – Polonia Kępno
12:00
Ostrovia Ostrów – LKS Gołuchów
12:00 Pogoń Nowe S. – Winogrady Poznań
15:00
Olimpia Koło – Pogoń Lwówek
16:00
Kotwica Kórnik – Tarnovia Tarnowo
16:00
Obra Kościan – Unia Swarzędz
16:00 Warta Międzychód – Victoria Września
17:00
KS Opatówek – Victoria Ostrzeszów
Program 3. Kolejki
Niedziela, 18 sierpnia 2019 roku
11:00
Victoria Września – Centra Ostrów
12:00
LKS Gołuchów – Lubuszanin
14:00
Polonia Kępno – Kotwica Kórnik
14:00
Unia Swarzędz – KS Opatówek
16:00
Pogoń Lwówek – Ostrovia Ostrów
16:00
Pogoń Nowe S. – Olimpia Koło
16:00 Polonia Leszno – Winogrady Poznań
16:00
Tarnovia Tarnowo – Obra Kościan
16:00 Victoria Ostrzeszów – Warta Międzychód
3
3
2
2
2
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