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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego
Rekordową dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości
9.239.653,21 zł Gmina Kępno pozyskała na projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie,
społecznie i gospodarczo obszaru Rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów
inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”. Projekt zakłada odrestaurowanie zdewastowanej synagogi, renowację Parku Starościańskiego w celu eliminacji zdiagnozowanych problemów społecznych oraz modernizację zabytkowego Parku Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania problemów społecznych. Partnerem projektu są: Chorągiew
Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego oraz Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie. Inwestycja ma być zrealizowana do 2021 r.
str. 5

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Dni Baranowa.
Ludzie
zagłosowali
nogami

Od 85 lat w służbie mieszkańcom

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

- eWydanie naszej gazety.
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Prezydent Andrzej Duda

wsparł ideę odbudowy Kopca w Kępnie
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Zjazd 55 lat po maturze

str. 12

str. 6

str. 9

Informacje

aktualności
Prezydent RP Andrzej Duda poparł ideę odbudowy Kopca im. Józefa Piłsudskiego w Kępnie

Prezydent Andrzej Duda

wsparł ideę odbudowy Kopca w Kępnie
lat okupacji niemieckiej rozebrano
go, wywożąc ziemię pod budowę powstających dróg i osiedli w mieście.
Po wojnie lokalne władze komunistyczne robiły wszystko, żeby zatrzeć
pamięć o jego istnieniu, a tym samym
o patronie Kopca.
Niedawno inicjatywę odbudowy
Kopca poparł również prezydent RP
Andrzej Duda, wysyłając 27 maja
br. stosowny list na adres redaktora
naczelnego. W dokumencie z Kancelarii Prezydenta RP podpisanego przez zastępcę dyrektora Biura
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

rzystwie Gimnastycznym „Sokół”,
postanowiło wznieść okazały Kopiec
na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza i żołnierza
Rzeczypospolitej.
Po dwóch latach intensywnych
prac, przy wsparciu władz lokalnych
i krajowych, latem 1937 r. sylwetka
Kopca doskonale prezentowała się
w perspektywie krajobrazowej miasta. Według opinii świadków Kopiec
był okazały, jego wysokość wynosiła
około 16 metrów, a średnica podstawy około 30 metrów; od dołu do góry
opasany był ślimakowatą ścieżką. Na
wierzchołku ustawiony był głaz kamienny z inskrypcją dla marszałka
oraz maszt flagowy. Uroczystości
odsłonięcia i poświęcenia Kopca odbyły się 11 listopada 1937 roku.
Niestety, po zajęciu Kępna przez
hitlerowskich najeźdźców jedną z
pierwszych decyzji, jaką wydał gauleiter Kraju Warty, był rozkaz zburzenia Kopca. W czasie pierwszych

Dawida Drabika czytamy m.in.: -...
dziękuję za przesłany list i możliwość
zapoznania się z Pańską inicjatywą.
Pielęgnowanie historycznej pamięci i dostrzeganie łączności historii
lokalnej z historią całej Ojczyzny
umożliwiają nam zrozumienie naszej narodowej tożsamości. Świadomość wielkiego dorobku naszego
narodu nie tylko buduje poczucie
dumy i radości ze znakomitych dokonań naszych Rodaków, ale nade
wszystko umożliwia nam czerpanie
z dziedzictwa wartości, z których
wszyscy Polacy wyrastamy. Stanowi
więc jednocześnie wyzwanie i inspirację do kształtowania przyszłości
Rzeczpospolitej w duchu umiłowania
wolności, wzajemnej solidarności i
szacunku wobec każdego człowieka.
Dalej w liście czytamy – Kancelaria
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
nie ma wprawdzie możliwości finansowego wsparcia przedstawionego
przez Pana projektu odbudowy, jed-

nak w przypadku uroczystości związanych z jego ewentualną realizacją
zachęcam do rozważania ubiegania
się o uzyskanie Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie
Odzyskania Niepodległości. Patronat
ten może być przyznawany wszystkim
przedsięwzięciom, które służą godnemu upamiętnieniu oraz pielęgnowaniu niepodległościowych postaw i
dokonań Polaków.
Podkreślić trzeba, że oprócz
wspomnianego wsparcia ze strony
prezydenta A. Dudy projekt odbudowy kępińskiego Kopca poparli
jeszcze m.in.: Jarosław Selin
– wiceminister Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
parlamentarzyści:
Andżelika Możdżanowska,
Bożena Henczyca, Joanna
Lichocka, Jan Mosiński, Łukasz Mikołajczyk, Jan Kasprzyk - szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, władze Instytutu
Pamięci Narodowej wraz z delegaturami w Łodzi i Poznaniu,
Komenda Hufca ZHP w Kępnie, stowarzyszenie Socjum
Kępno i Okolice oraz wielu
kępnian w kraju i za granicą.
Do dziś idea budowy Kopca i jego
usytuowanie nadal dla większości
kępnian pozostają tajemnicą, dlatego
pora na przypomnienie tego tak ważnego niepodległościowego elementu
w naszym mieście. Dlatego ponownie ponawiam apel do wszystkich
osób, które chciałyby w jakikolwiek
sposób wesprzeć tę tak ważną dla
naszej lokalnej społeczności inicjatywę historyczną w jej realizacji w
miarę swoich sił i możliwości - mówi
M. Łapa. Kilka miesięcy temu jeden
z internautów symptomatycznie podsumował ideę budowy Kopca: - Bardzo szczytna idea Apelu. Z uwagi na
jego wymiar wszyscy powinniśmy
się włączyć, a początek powinni dać
Włodarze. Niech jego realizacji przyświecają słowa Marszałka Józefa
Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma
prawa do przyszłości”.
G.G.

Fot. Jakub Szymczuk / KPRP

W listopadzie 2018 r. w 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości redaktor naczelny
„Tygodnika Kępińskiego” Mirosław
Łapa apelem do władz państwowych, parlamentarzystów, samorządowców i wszystkich kępnian zainicjował akcję odbudowy Kopca im.
Józefa Piłsudskiego w naszym mieście. Przypomnijmy, że po przyłączeniu powiatu kępińskiego do Polski na
początku 1935 r. środowisko patriotyczne Kępna, zwłaszcza powstańcy
wielkopolscy, żołnierze, młodzież
skupiona w harcerstwie oraz w Towa-

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18% (80)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 81% (355)
( Wyniki na dzień 5.06.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

VIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Burmistrz z absolutorium

Radni wszystkie uchwały
przyjęli większością głosów

30 maja br. odbyła się VIII sesja
Rady Miejskiej w Kępnie. Wszystkie przygotowane pod głosowanie
uchwały zostały przyjęte.
Obrady rozpoczęły się okolicznościowym wystąpieniem przewodniczącego Rady Andrzeja Stachowiaka, który przedstawił zarys
historyczny pierwszych wolnych
wyborów w Polsce oraz pierwszych
wyborów do Samorządu Terytorialnego. Wręczono również podziękowania dla Teresy i Romana Żymełków z Ostrówca nominowanych w
konkursie Wielkopolski Rolnik Roku
oraz dla sołtysów minionej kadencji
– Moniki Kaczmarek, Stanisława
Szmaty, Jana Paradowskiego oraz
Stanisława Urbaniaka (na ręce jego
żony Moniki) – za wieloletnią pracę
na rzecz sołectwa.
Główną częścią sesji było przyznanie większością głosów absolutorium burmistrzowi Piotrowi Psikusowi – od głosu wstrzymało się dwoje
radnych, pozostali byli jednogłośni.
Przed tym jednak przedstawiono raport o stanie Gminy Kępno za 2018
r. – jest to dokument prezentujący
zeszłoroczną działalność kępińskiego
samorządu oraz wszystkich jednostek z nim współpracujących. W tym
roku po raz pierwszy samorządy zobowiązane są do przedłożenia raportu Radzie. Przepisy jednak niezbyt
precyzyjnie wskazują, co miałoby
w nim się znaleźć oraz jaki ma być
poziom szczegółowości dokumentu.
- W raporcie zawarliśmy wszystko
to, co zostało przygotowane i zrealizowane na terenie miasta i gminy
Kępno w minionym roku. Trudno
nie wspomnieć kilku inwestycji kubaturowych, które powstały – krytej
pływalni, sali gimnastycznej przy SP
1, modernizacji kępińskiego kina,
I etapu budowy Klubu Seniora w
Kępnie, remontu Biblioteki Samorządowej, budowy mieszkań komunalnych, ale też wielu inwestycji na
mniejszą skalę – wymieniał włodarz.
W raporcie podkreślono, że miniony

rok był rekordowy pod względem
przedsięwzięć drogowych oraz inwestycji w bazę sportową. - Nigdy w
historii samorządu kępińskiego, a
funkcjonuje on 29 lat, nie zdarzyło
się, aby w ciągu roku zrealizowano
6 boisk ze sztuczną nawierzchnią, na
które pozyskaliśmy dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu. (...) Wszystko, co zawarto w tym raporcie, to
wspólny sukces pracowników urzę-

Burmistrz P. Psikus
du oraz radnych tej i poprzedniej kadencji – zaznaczył P. Psikus. Radni
przyjęli raport, udzielili też wotum
zaufania burmistrzowi oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy
Kępno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
Planowane dochody na 2018 r.
to kwota 125.2-6.402,80 zł, z kolei
wydatki - 143.818.496,80 zł. W minionym roku wydatkowano kwotę
129.388.142,06 zł, co stanowi 89,97%
kwoty planowanej. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Budżetowa, Komisja
Rewizyjna, jak i Regionalna Izba
Obrachunkowa. - We wszystkich inwestycjach kierujemy się dobrem
mieszkańców i gminy. (...) Wykonanie budżetu jest bardzo dobre. Dziękuję w imieniu swoim i wszystkich
współpracowników za niemal jednoznaczne wyrażenie opinii o naszej
pracy, pracy całego zespołu, za 2018
r. – podsumował burmistrz.
KR
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ogłoszenia

W sobotę, 25 maja br., w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego odbyła się kolejna edycja Nocy Muzeów, zorganizowana w tym roku
pod hasłem „Gotujemy w muzeum”

Przy wspólnym stole u Potworowskiego

Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji: od warsztatów kulinarnych i z
kultury stołu, degustacji, wykładu na temat
kuchni staropolskiej po zajęcia plastyczne czy
konkurs z przyprawami.
Partnerem wydarzenia było Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Edukatorzy

doborowa mieszanka wielu kultur, w której
tradycje Zachodu doprawione są wyraźnymi
smakami Wschodu. Podczas zajęć poznano
dawne smaki i tradycje, a pod okiem profesjonalnych kucharzy oraz z pomocą edukatorów
kulinarnych przygotowane zostały dania według przepisów z pierwszych polskich książek
kucharskich.
Na koniec wspólnie wszyscy zasiedli do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw.
Każdy z uczestników warsztatów otrzymał certyfikat, potwierdzający zdobytą wiedzę
i umiejętności w dziedzinie
historycznej rekonstrukcji kulinarnej.
Partnerem wydarzenia była
również restauracja „P jak PyszNoc Muzeów 2019 w Kępnie odbyła się
nie”, która zaprezentowała swopod hasłem „Gotujemy w muzeum”
je specjały. Szef kuchni Paweł
Powroźnik chętnie dzielił się
opowiedzieli o savoir-vivre, czyli kulturze przy
swoją wiedzą na temat potraw przygotowanych
stole i jej historii. - Można było się dowiedzieć,
z lokalnych produktów, które, oczywiście, każktóre miejsce przy stole zająć? Kiedy i jakimi
dy mógł skosztować.
sztućcami zacząć jeść? O czym
rozmawiać, a jakich tematów
absolutnie podczas jedzenia
nie poruszać? Jak elegancko
poradzić sobie z trudnymi potrawami? I jak to wreszcie jest
z łokciami na stole – można
oprzeć czy nie? Przedstawione
zostały zasady dobrego zachowania się przy stole – tłumaczą
organizatorzy kępińskiej Nocy
Muzeów 2019.
Uczestnicy rozszyfrowywaOdbyły się warsztaty i wykłady przybliżające
li układ sztućców i nauczyli się
tajniki kuchni i zachowania przy stole
prawidłowo z nich korzystać.
Zapoznali się z zasadami precedencji i spróboDla dzieci i młodzieży odbyły się zajęcie
wali odnaleźć się w roli zarówno gości, jak i goplastyczne „Poczuj się jak artysta Potworowspodarzy. Podjęli nie lada wyzwanie i nauczyli
ski”, których uczestnicy mogli stworzyć własię rozprawiać z trudnymi potrawami.
sną martwą naturę. Osoby, biorące udział w
Podczas wydarzenia można było uzyskać
wydarzeniu za swoje zaangażowanie i wysiłek
wiele informacji na temat kuchni staropolwłożony w pracę, zostały nagrodzone upominskiej, która pełna była zagadek, kontrastów
kami, w tym pamiątkową koszulką.
i niecodziennych połączeń smakowych. To
Oprac. bem

W środę, 22 maja 2019 r., już po raz trzeci w kinie „Sokolnia” odbyło
się wydarzenie kulturalne pod hasłem „Spotkanie z teatrem”, zorganizowane przez społeczność Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodka Caritas
Diecezji Kaliskiej w Słupi pod Kępnem

Spotkanie z iluzją, humorem i tańcem
Tak jak do tej pory przedsięwzięcie zorganizowane zostało dzięki dofinansowaniu ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Wśród zaproszonych gości, którzy wraz ze
społecznością WTZ w Słupi pod Kępnem wzięli odział w wydarzeniu, znaleźli się: wicestarosta Alicja Śniegocka, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie,
a także reprezentanci zaprzyjaźnionych placówek: Środowiskowego Domu Samopomocy w

Kępnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Wieruszowie.
Spotkanie składało się z dwóch części. W
pierwszej wystąpił wybitny iluzjonista i komik,
finalista programu „Mam talent” nagrodzony
przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”,
natomiast w drugiej części odbyły się warsztaty
taneczne pt. „Tanecznym krokiem przez świat”.
Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek do pobliskiej
restauracji.		
Oprac. bem
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wywiad tygodnia
Z malarką Iwoną Golor o sztuce tworzenia oraz inspiracjach Witkiewiczem rozmawia Mirosław Łapa

Być wolna w malarstwie

Urodziła się Pani w Tarnowskich Górach, czy miało to
jakieś znaczenie dla późniejszej pracy artystycznej?
Tak, w Tarnowskich Górach poznałam dwie osoby, które wpłynęły na moje malarstwo.
Pierwszą był Ryszard Zabielski,
nauczyciel, który przygotowywał
mnie do egzaminów wstępnych do
Liceum Plastycznego. W pracowni znajdywał się pejzaż jego autorstwa, moment zbliżającej się burzy,
ta niezwykła atmosfera mocnych
świateł i głębokich cieni, z jednej strony coś bardzo wesołego, a
z drugiej coś ogromnie smutnego.
Myślę, że to miało duży wpływ na
moje późniejsze malarstwo. Takich
dysonansów, dwóch skrajności, szukam również w człowieku i jego
charakterze podczas portretowania.
Drugą osobą, która ogromnie rozwinęła mnie przede wszystkim warsztatowo i nauczyła jak obserwować
naturę, był mój nauczyciel malarstwa
i rysunku w Liceum PlastycznymAdam Andryszczak. Między innymi
dzięki niemu, będąc jeszcze w 3 klasie licealnej, wygrałam złoty indeks
na ogólnopolskim przeglądzie plastycznym, który otworzył mi drzwi
na wszystkie Akademie w całej Polsce, bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych.
Czy, rozpoczynając studia w
uczelni plastycznej, miała Pani
już swój twórczy styl?
Na Akademię do Warszawy
przyszłam z ekspresyjnym malarstwem, które przez lata było wygładzane. Na każdej Akademii są jakieś
mody, na warszawskiej królowały
płaskie plamy zazwyczaj ostrych
kolorów. I mnie się to bardzo udzieliło, płaskie plamy pogłębiały się,
upraszczały, ręka sztywniała, a ja
jednocześnie miałam w głowie słowa dziadka „w przyrodzie nic nie
jest proste” (śmiech). Miałam wrażenie, że było coraz gorzej, mimo
iż na każdym roku otrzymywałam
wyróżnienia z malarstwa. Był to jakiś etap, który być może musiałam
przejść. Jednak kiedy jest już się na
roku dyplomowym, student zaczyna się poważnie zastanawiać, czego
chce, jak malować i co malować. Ja
czułam, że te duże akademickie, płaskie obrazy nie są mi bliskie i wróciłam do ekspresyjnego malarstwa,
co zresztą nie było łatwe, ponieważ
człowiek potrzebuje potwierdzenia
drugiej osoby, że to, co się robi, jest
wartościowe. Ja byłam szczęściarą,
bo taką osobą okazał się mój chłopak,
a obecnie narzeczony Alek Baszun
i to dzięki niemu ostatecznie wyłamałam się z akademizmu. To, że zaczęłam malować portrety, wynikło
zupełnie przypadkowo. Pierwszym
portretem był portret mojej babci,
który namalowałam właśnie na dyplom. Okazało się, że mam do tego
tematu szczególne predyspozycje,
o czym wcześniej nie wiedziałam.
Przekonałam się również wtedy, że
moje portrety wzbudzają emocje
czasem nawet bardzo ambiwalentne.
Powtórzę pierwsze zdanie: na Akademię do Warszawy przyszłam z eks-
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presyjnym malarstwem i ostatecznie
z tym ekspresyjnym malarstwem z
niej wyszłam. Ścieżka zatoczyła koło.
Czerpie Pani pomysły malarskie
z twórczości Witkiewicza, co w
nim takiego inspirującego?
Myślę, że największą inspiracją,
jaką daje mi twórczość Witkiewicza,
to poczucie humoru w sztuce, cho-

jemnie, dlatego często zastanawiałam się czy te obrazy są coś warte.
Ostatnio byłam na wystawie Davida
Hockney’a w Muzeum van Gogha w
Amsterdamie. Ta wystawa uświadomiła mi, że nie trzeba być cierpiętnikiem w malarstwie. Hockney maluje
genialne obrazy i przychodzi mu to
z ogromną łatwością i radością! To

Malarka I. Golor, a w tle jej obrazy. Fot. Kamil Adamowicz

ciaż stylistycznie mamy do niej zupełnie różne podejście. Oprócz tego,
że podziwiam go jako genialnego
portrecistę i genialnego rysownika,
to zainspirowała mnie jego Firma
Portretowa, jej przezabawny regulamin i to jak radził sobie w relacji
z portretowanymi... A nie było to
łatwe i wciąż czasem nie jest - od tej
pory niewiele się zmieniło... Poszłam
więc w jego ślady i również założyłam własną Firmę Portretową, tyle,
że na trochę innych zasadach, z inną
stylistyką malarską i innym regulaminem. Moja firma jest bezkompromisowa i dosyć rygorystyczna, że tak
powiem, ma jeden typ malarski - mój
(uśmiech). Jedynym wyznacznikiem
jest szczere zadowolenie samej z siebie i dopiero wtedy, gdy czuję, że obraz jest dobry, to sprzedaję go klientowi. W końcu skończyłam Akademię

Prof. Marian Zembala, obraz zakupiony
przez Muzeum w Tarnowskich Górach

po to, żeby być wolna w malarstwie
i tworzyć tak jak sama czuję, to przecież moje malarstwo, więc mam do
tego prawo! (śmiech).
Co dały Pani studia na akademii artystycznej?
Akademia jakoś wbiła mi do
głowy, że dobry obraz jest wtedy,
kiedy człowiek trochę się nad nim
namęczy i nacierpi. Mnie malowanie przychodziło łatwo i przy-

jest chyba najbardziej wyluzowany
współczesny malarz, który na nic się
nie zasadza. Malarze biczują się tym,
żeby broń Boże nie popaść w banał,
komplikując formę na obrazie, starają
się „uszlachetniać” kolory i ostatecznie wychodzi im banał. Za dużo myślenia, za mało intuicji. A skoro już
jesteśmy przy banale, to powiem coś
banalnego (śmiech) - wiele osób ma
problem z tym, żeby zaakceptować
siebie i być szczerym. Pomyślałam
sobie, że jeżeli kiedykolwiek okaże
się, że moje obrazy są np. kiczowate
(rzecz jasna mam nadzieję, że tak się
nie stanie), to znaczy, że taki mam
po prostu gust, to mi się podoba,
to czuję i nic na to nie poradzę- bo
taka jestem, ale przynajmniej mogę
być szczera wobec samej siebie.
Teraz wiem, że najlepsze moje portrety i pejzaże to te, które tworzę bardzo
szybko, prosto i intuicyjnie i nie boję
się tego, nie boję się czerpania z tego
również radości.
Tworzy Pani niecodzienne portrety, kogo do tej pory ze znanych osób udało się Pani sportretować?
Rok temu zrealizowałam przy
współpracy z Galerią Wiele Sztuki
bardzo duży projekt, który nazywał
się „Wyjść z Twarzą”. Wzięło w nim
udział ponad 40 polskich gwiazd, ludzi kultury, sztuki i nauki. Trudno
wymienić wszystkich, ale były takie nazwiska jak: Jurek Owsiak, Jan
Englert, Grzegorz Turnau, Andrzej
Seweryn, Leszek Możdżer, Szymon
Majewski, Jan Frycz - mój ulubiony
obraz z tego cyklu (uśmiech), Jerzy i
Maciej Stuhr, prof. Marian Zembala
(ten obraz zakupiło Muzeum w Tarnowskich Górach), prof. Jerzy Bralczyk, prof. Leszek Balcerowicz i wielu innych!
Czy wszyscy byli zadowoleni z
namalowanego przez Panią ich
wizerunku?
To byłaby utopia (śmiech). Nie
ma sensu wymieniać nazwiskami,
ale wśród portretowanych była np.
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jedna bardzo znana aktorka, która
zażądała zniszczenia obrazu. Chciałabym przytoczyć mail, który dostałam od managera tej aktorki, teraz jak
go czytam, wydaje mi się zabawny i
warty zacytowania:
„Pani X nie zaakceptowała portretu i podtrzymała moją decyzję o
jego zniszczeniu i wycofaniu Jej osoby/nazwiska/wizerunku z Państwa
projektu.
Pani X kategorycznie nie zgadza
się na jakąkolwiek publikację drukiem bądź w internecie reprodukcji
tego portretu.
Prosimy także o zlikwidowanie
plików ze zdjęciami Pani X, które
posłużyły za wzór do namalowania
portretu.
Prosimy, by wszelki ślad po nim
zaginął i nie chcemy wracać do tego
tematu”.
Obraz więc nie jest nigdzie publikowany właśnie ze względu na tę
„prośbę” (śmiech).
Oprócz tego przypadku był również bardzo znany aktor, który na początku chciał się wycofać z projektu
po zobaczeniu portretu, ale opinia
rektora ASP, że obraz jest dobry go
przekonała.
Była również fotografka, bardzo
piękna zresztą, sama portretująca
ludzi w sposób nieidealizujący, która podobno (wiem to z relacji osób
stojących obok), kiedy zobaczyła
swój portret na wystawie, zaczęła
komentować, że wygląda strasznie.
Tylko, że między tym, że się nie podoba i głośnym wyrażeniem tego, a żądaniem zniszczenia obrazu czy zakazu jego publikowania jest gigantyczna
przepaść. Od ludzi kultury oczekuje
się kultury i to szeroko rozumianej. A
tymczasem spotykam się momentami
z hipokryzją. Aktorzy burzą się, że
ściągają ich kontrowersyjną sztukę, a
tymczasem sami cenzurują mi obrazy, które nigdy nie były w swojej intencji obraźliwe! Staram się to jakoś
zrozumieć, ale nie jest to łatwe. Może
to kwestia braku akceptacji siebie, starzenia się i problemów z tym związanych. Nie wiem.
Jak wygląda cykl malarski nad
portretem?
Po pierwsze, muszę poznać osobę portretowaną na żywo, żeby zebrać swoje wrażenia i obserwacje.
Podczas spotkania ja i Alek Baszun,
o którym wcześniej wspominałam,
robimy sesję fotograficzną, taką zupełnie naturalną podczas rozmowy,
ponieważ zależy mi na uchwyceniu
tego jednego momentu, a to może
złapać tylko aparat, dlatego też w malarstwie portretowym posiłkuję się
zdjęciem. Następnie powstaje seria
szkiców i kiedy czuję, że uchwyciłam to, o co mi chodziło, przystępuję
do malowania na płótnie. Zazwyczaj
proces malowania jest dość szybki,
długo trwają same przygotowania do
niego (uśmiech).
Czy maluje Pani też w innym
stylu, nie tylko portrety?
Tak! Maluję również pejzaże, ale
te powstają wyłącznie w plenerze, nigdy nie maluję ich ze zdjęcia. Muszę

poczuć otoczenie, atmosferę i klimat
miejsca. One są również ekspresyjne
ale troszkę w innej konwencji. Lubię,
kiedy wkradają się w nie elementy
bajkowości i sztuki dziecięcej, tzn.
art naif, czyli sztuki prymitywnej.
Oprócz tego, zainspirowana
twórczością Hockney’a, ostatnio zakupiłam iPad i zaczęłam malować
na nim pejzaże oraz portrety, ale w
formie plakatu! Są to lekkie, zabawne
prace z dopisanymi różnymi treściami i taka forma tworzenia również
bardzo mi się podoba!
Czy zamierza Pani poszerzyć
swoją ofertę antystatyczną o
malarstwo pastelami lub akwarelami?
Od razu mogę odpowiedzieć, że
nie czuję akwareli. Kiedyś próbowałam, ale trzeba mieć do niej pewną
delikatność ręki, ja niestety takiej nie
mam (śmiech). Jeżeli chodzi o pastele,
cały czas się nad tym zastanawiam,
może kiedyś na nowo się skuszę.
Gdzie można zobaczyć Pani
prace?
Aktualnie na żywo można oglądać do 8 czerwca wystawę cyklu por-

Krzysztof Wnuk, aktor Teatru im. St. Witkiewicza w Zakopanem

tretów aktorów Teatru Witkiewicza
pt. „Portrety w Witkacym”, w foyer
Teatru w Zakopanem. A już w sierpniu odbędzie się wystawa w Centrum
Kultury w Tarnowskich Górach, na
którą serdecznie zapraszam! Oprócz
tego w wersji cyfrowej można zobaczyć wszystkie prace na mojej stronie
internetowej www.iwonagolor.pl.
Jakie plany na najbliższe miesiące?
Do końca roku planuję zorganizować jeszcze kilka wystaw w różniej
części Polski, na których pokażę cykl
„Portrety w Witkacym”, a w międzyczasie pracuję właśnie nad kolejnym
dużym projektem, tym razem będą to
Ślązacy!
Była Pani w Kępnie, czy podoba
się Pani miasto?
Byłam totalnie oczarowana! Klimat niemalże jak ze „Sklepów cynamonowych”! Te leniwe koty, piękne
chaty, kamienice i ci ludzie! Czas jakby się zatrzymał, ale w tym dobrym
tego słowa znaczeniu. Uważam, że o
takie perełki należy naprawdę dbać!
Broń Boże nie burzyć śladów kultury, która kiedyś przecież kwitła, tylko szanować to, co się z niej ostało.
(uśmiech).
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Gmina Kępno otrzymała 9.500.000 zł dofinansowania, z czego prawie 9.300.000 zł zostanie
przeznaczone na rewitalizację dawnej synagogi oraz Parku Miejskiego i Starościańskiego

Radni powiatowi większością głosów udzielili Zarządowi
Powiatu Kępińskiego absolutorium za 2018 r.

Synagoga i miejskie parki doczekają się remontu Zarząd Powiatu z wotum
- Jesteśmy bogatsi o 9,5 miliona
złotych z pozyskanych dotacji – ogłosił burmistrz Piotr Psikus podczas
ostatniej sesji absolutoryjnej, która
odbyła się 30 maja br. Włodarz miasta i gminy poinformował, że w oparciu o środki zewnętrzne zrealizowane
zostaną kolejne plany inwestycyjne
Gminy Kępno, m.in. wyremontowane zostanią: dawna synagoga oraz
Park Miejski i Starościański. - Rewitalizacja centrum miasta to moje
kolejne zobowiązanie, określone
w programie wyborczym w 2018 r.
Synagoga oraz Parki Miejski i Starościański odzyskają swoją dawną
świetność – zapowiedział.
Rekordową dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 9.239.653,21
zł Gmina Kępno pozyskała na projekt
pn. „Rewitalizacja zdegradowanego
fizycznie, społecznie i gospodarczo
obszaru Rynku i okolic w Kępnie
poprzez realizację wybranych celów
inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”.
Projekt zakłada odrestaurowanie zdewastowanej synagogi, renowację Parku Starościańskiego w celu eliminacji
zdiagnozowanych problemów społecznych oraz modernizację zabytkowego Parku Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania
problemów społecznych. Partnerem
projektu są: Chorągiew Wielkopolska
Związku Harcerstwa Polskiego oraz
Samorządowa Biblioteka Publiczna
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie. Inwestycja ma być zrealizowana do 2021 r.
Wartość całego projektu jest
większa niż dotacja – wynosi
16.763.849,74 zł. Gmina nie zamierza rezygnować jednak z inwestycji,
nawet kosztem zaciągnięcia kredytu.
Nowe oblicze starej synagogi
Koszt przebudowy byłej synagogi wraz z otoczeniem szacowany
jest na około 8.800.000 zł. Z dotacji na ten cel przeznaczone zostanie
4.932.247,45 zł. Na tym etapie w
Wieloletniej Prognozie Finansowej są
zabezpieczone środki na wkład własny i koszty niekwalifikowalne projektu w kwocie 4.000.000 zł. Kwota
ta będzie musiała zostać zwiększona
przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Niewykluczone jest zaciągnięcie kredytu. - Nie warto tracić
takiej dotacji. Byłoby to nieodpowiedzialne stanowisko. To była ostatnia
możliwa szansa pozyskania dotacji
na realizację tych przedsięwzięć.
Składając wniosek, wiedzieliśmy, że
musimy mieć wkład własny. Nawet
kredyt budżet gminy spłaci w ratach,
a są nam potrzebne w krótkim czasie pieniądze, które spowodują, że
jakość życia mieszkańców miasta
poprawi się – przyznał burmistrz P.
Psikus. Obecnie analizowany jest
montaż finansowy zadania. Pozwoli
on na wskazanie, z jakich rozwiązań
skorzystać może Gmina Kępno przy
realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji.
W ramach projektu planowany
jest kompleksowy remont zabytkowego obiektu zdewastowanej synagogi w celu nadania jej nowych funkcji
społecznych, w szczególności umoż-

liwienia prowadzenia w niej działalności terapeutycznej, edukacyjnej,
wspierającej przedsiębiorczość, kulturalnej i rekreacyjnej, ograniczającej wykluczenie społeczne. W wyremontowanej synagodze prowadzony
będzie szereg działań: świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna, centrum aktywności organizacji pozarządowych, centrum różnych form
terapii (głównie arteterapia i socjo-

Projekt elewacji przedniej
wyremontowanej synagogi

terapia), centrum przedsiębiorczości
dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy
oraz centrum zajęć rozwijających
kompetencje uczniów.
Powstanie tam przestrzeń, która
umożliwi utworzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej, pracę
warsztatową, w grupach, terapię czy
szkolenia, a także występy muzyczne, teatralne, spektakle, wystawy itp.,
prezentujące efekty prowadzonych
zajęć edukacyjnych, terapeutycznych,
kulturalnych i innych działań integrujących społecznie mieszkańców czy
też dorobek lokalnych organizacji.
Realizację zadania zaplanowano
w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Zakres zadania jest

przystosowanie budynku dla osób
niepełnosprawnych, rekonstrukcję
historycznej elewacji zewnętrznej
synagogi, wstawienie okien oraz
wykonanie instalacji, aby w obiekcie
mogły odbywać się wydarzenia sceniczne i wystawy, adaptację synagogi na potrzeby prowadzenia szeregu
działań oraz adaptację przestrzeni
wokół synagogi wraz z drogą na
potrzeby stworzenia miejsca odpoczynku, umożliwiającego
zapoznawanie się z działaniami rewitalizacyjnymi
prowadzonymi w obiekcie,
a jednocześnie podziwianie
odremontowanego zabytku
i zapoznanie się z historią
miejsca udokumentowaną
na tablicach historycznych.
Zadanie obejmuje również wyposażenie obiektu
przeznaczonego na cele
społeczne, edukacyjne i
kulturowe w niezbędną infrastrukturę multimedialną
wykorzystywaną w celach
aktywizacji mieszkańców
gminy oraz realizacji działań społecznych i terapeutycznych: magiczny dywan (rzutnik
umieszczony pod stropem, wyświetlający na podłodze różnego rodzaju
plansze do gier) i interaktywną podłogę, również z funkcją wyświetlania
gier terapeutycznych z możliwością
podziału na grupy, mapping 3D (odtwarzający pierwotny wygląd synagogi) oraz aplikacje: dawne cechy
rzemieślnicze, puzzle, kolorowanki,
wirtualną grę planszową.
Parki miejscem wypoczynku
Środki pozyskane w ramach dofinansowania przeznaczone zostaną
też na rewitalizację parków. Na Park
Starościański zagospodarowana zostanie kwota 1.373.072,96 zł. W ramach inwestycji przewidywane jest
stworzenie: pawilonu wystawowego,
czytelni otwartej, strefy dla dzieci,

zaufania i absolutorium

Podczas absolutoryjnej sesji Rady
Powiatu Kępińskiego, która zwołana
została na 28 maja 2019 r., radni podjęli też uchwałę w sprawie udzielenia
Zarządowi wotum zaufania.
W tym roku po raz pierwszy
samorządy gminne i powiatowe zobowiązane są przez ustawodawcę
do przedstawienia Radzie raportu o
stanie powiatu. Ustawa z 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych nałożyła na
Zarząd obowiązek przedstawienia
Radzie Powiatu do 31 maja każdego
roku takiego właśnie sprawozdania.
Raport obejmuje podsumowanie
działalności organu wykonawczego
w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu
obywatelskiego.
Sporządzenie pierwszego raportu o stanie powiatu kępińskiego
zlecone zostało firmie zewnętrznej.

dyfikować (…). Dziękuję, bo wiem,
czego w przyszłości radni będą oczekiwać od tego reportu i w jaki sposób
przedstawić to, co się zrealizowało –
zaznaczył.
Uchwałę o wotum zaufania dla
Zarządu podjęto większością głosów
(12 głosów za i 5 wstrzymujących się).
Uchwała o udzieleniu absolutorium podjęta została po zapoznaniu
się przez radnych ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za ubiegły rok
oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
Dochody wykonane zostały w
102,28% - planowane 67.961.885 zł,
wykonane 69.508.341 zł. Wydatki
ogółem zrealizowano w 97,58% (plan
- 70.109.044 zł, wykonanie – 68.
413.105 zł).
Podkreślano też wysoki procent
wydatków inwestycyjnych, które
wyniosły 20.046.983 zł, stanowiąc
29,3% ogółu wydatków.
Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wydały Regionalna
Izba Obrachunkowa w Poznaniu, a

Radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
wotum zaufania oraz absolutorium za ubiegły rok

Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego
przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie

zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na
lata 2017-2023. Powierzchnia użytkowa synagogi wyniesie 878,97 m2.
W wyniku przedsięwzięcia zaplanowano: uporządkowanie terenu,
wywiezienie macew i gruzu, wyposażenie na potrzeby prowadzenia
działalności społecznej, kulturalnej i
edukacyjnej oraz ukazania dorobku
kulturowego związanego z obiektem,

placu z fontanną, ławki multimedialnej oraz pomnika ofiar terroru stalinowskiego.
Z kolei Park Miejski przy ul.
Dąbrowskiego to inwestycja w wysokości 2.013.541,60 zł. W projekcie
przewidziano stworzenie: salonu
miejskiego, fontanny, placu wielofunkcyjnego, przestrzeni piknikowej,
siłowni dla seniorów oraz budynku
toalet.			
KR

Radni mieli pewne uwagi, dotyczące
zawartych w przedłożonym im sprawozdaniu treści, podkreślając, iż w
przyszłości oczekiwaliby od takiego
dokumentu bardziej konkretnych zapisów.
- Mam wątpliwości co do samego raportu – mówił między innymi
radny Włodzimierz Mazurkiewicz.
– Czego mi w tym raporcie brakuje?
Brakuje mi pewnych rzeczy, które
zostały zrobione w tym roku - mówił, wskazując, że uzupełnieniem
opisu realizowanych polityk, programów i strategii powinna być krótka
informacja o wymiernych wynikach
podejmowanych w ubiegłym roku
działań.
Za przekazane sugestie dziękował starosta kępiński Robert Kieruzal. - Przyjmuję te uwagi, które są
krytyczne, ale konstruktywne. Wiemy, jak w przyszłości ten raport mo-

także Komisja Budżetu i Finansów
oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kępińskiego, wnioskując o
udzielenie Zarządowi absolutorium,
które udzielone zostało 13 głosami
za, przy 4 wstrzymujących się.
- Jeżeli chodzi o realizację budżetu, to w większości zasługa, oczywiście, leży po stronie poprzedniego
Zarządu i starosty. Za to dziękuję i
gratuluję. To był dosyć trudny rok
i realizacja wszystkich zamierzeń
również była bardzo trudna, ale udało się. (…) Wiem, że przed nami pewne wyzwania, pewne trudne decyzje,
decyzje bardzo zdecydowane, które
będą nas obciążać i zapewne decyzje, które Zarząd będzie podejmował
z pełną świadomością i determinacją, z których nie będzie się wycofywać rakiem. (…) Bardzo dziękuję za
zaufanie – podsumował starosta R.
Kieruzal.			
bem
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Aktualności

informacje
Pożegnanie dyrektora w Szkole Podstawowej w Kierznie

Ochotnicza Straż Pożarna w Myjomicach-Ostrówcu świętowała 85-lecie istnienia

Pożegnanie dyrektora Od 85 lat w służbie mieszkańcom

31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kierznie odbyło się pożegnanie wieloletniej dyrektor Marii
Burzały, która po 36 latach pracy
odeszła na emeryturę. Przygotowano
uroczyste podziękowanie, do którego
przyłączyli się wszyscy uczniowie
szkoły, Rada Rodziców, nauczyciele
i pracownicy. M. Burzała otrzymała

wiele kwiatów, życzeń oraz ciepłych
słów, za które bardzo dziękowała. Po
przemówieniu, śpiewie i wierszach
przygotowanych specjalnie na ten
dzień dyrektor wręczyła wszystkim
dzieciom słodkie upominki w podziękowaniu za miłe pożegnanie i
pracę edukacyjną w szkole
Oprac. red.

W niedzielę, 2 czerwca br., nowska, poseł na Sejm RP Bożena Policji w Kępnie Mirosław WiśniewOchotnicza Straż Pożarna w Myjomi- Henczyca, wicestarosta kępiński Ali- ski, sołtysi Ostrówca i Myjomic oraz
cach-Ostrówcu świętowała 85-lecie cja Śniegocka, zastępca burmistrza druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki
istnienia. Uroczystości rozpoczęły miasta i gminy Kępno Artur Kosa- OSP Baranów Osiedle Murator.
się mszą świętą w intencji strażaków, ich rodzin oraz druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Po niej delegacja
złożyła wiązankę na miejscowym cmentarzu, oddając hołd
zmarłym druhom, a wszyscy
zgromadzeni, na czele z komendantem miejsko-gminnym
Romanem Kleinem, pocztami
sztandarowymi, delegacjami i
orkiestrą dętą OSP Byczyna,
przemaszerowali odświętną
defiladą pod budynek remizy.
Uroczysty
meldunek
członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożar- Prezes S. Stempin przypomniał
nych Rzeczypospolitej Pol- historię jednostki
skiej w Poznaniu Markowi
Frasowi złożył komendant miejsko- kiewicz, zastępca komendanta poStrażackie uroczystości zakoń-gminny R. Klein.
wiatowego Państwowej Straży Pożar- czył smaczny poczęstunek przygotoJubileusz jednostki był doskona- nej w Kępnie Jarosław Kucharzak, wany przez miejscowe Koło Gospołą okazją do przypomnienia historii zastępca komendanta powiatowego dyń Wiejskich. 		
KR
oraz podsumowania działalności
OSP Myjomice-Ostrówiec. Dokonał
WRĘCZONE ODZNACZENIA:
tego prezes Stanisław Stempin. NaSrebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Sebastian Krzywiźniak, Waldemar Lenort
stępnie wręczono medale i odznaczeBrązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Sławomir Osiecki
nia dla zasłużonych strażaków oraz
Odznaki „Wzorowy Strażak”: Bartosz Cichosz, Michał Krawczyk, Damian Wróbel, Jakub Wróbel
członków Młodzieżowej Drużyny
Medale za wysługę lat: 20 – Jacek Stempin, 30 – Paweł Wojciechowski, Zbigniew Klimecki,
Pożarniczej. Zarząd OSP MyjomiceEugeniusz Baraniak, 35 – Roman Klein, 40 – Stanisław Stempin, Roman Dębski,
-Ostrówiec wręczył także podziękoStanisław
Kupczyk, 50 – Henryk Gandecki, 55 – Henryk Gola, Marian Wojciechowski,
wania osobom, które wspierały jed60 – Bogumił Kowalczyk, Kazimierz Daszczyk, Tadeusz Hołub
nostkę w jej działaniach.
Brązowe odznaki MDP: Bartosz Owczarek, Jakub Cierpik, Hubert Żłobiński,
Gratulacje, podziękowania i żyPatrycja Michalska, Jagoda Hyłka
czenia przekazali zaproszeni goście,
m.in.: europoseł Andżelika Możdża-

Czytanie z jeżem w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Dzieci pożegnały
dyrektor M. Burzałę

Festyn dla dzieci i rodziców w Kierznie

Z jeżem i o jeżu w bibliotece
22 maja 2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyła
się kolejna akcja głośnego czytania
dla dzieci. Tym razem bohaterami
bajki i zagadek były jeże, bardzo
pożyteczne zwierzęta, które można
spotkać także spacerujące po chodnikach w mieście.
Głośne czytanie odbyło się w
ramach ogólnopolskiej akcji Fun-

rzak z Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie.
Tym razem bibliotekę odwiedziły
dzieci z Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie, które bardzo lubią
przychodzić do biblioteki powiatowej.
Dyrektor biblioteki Wiesław
Walas opowiedział małym gościom
o domku dla jeży oraz zaprezentował

W ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji ABC XXI „Cała Polska
czyta dzieciom”zaproszeni goście odczytali bajkę o jeżu

Integracyjnie z dziećmi
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2019 r. obok sali OSP w Kierznie
odbył się Festyn Rodzinny. Zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Kierznie przy
współpracy z tamtejszymi członkami
Ochotniczej Straży Pożarnej. Mimo
niepokojących prognoz pogoda dopisała, a to sprawiło, iż mieszkańcy
Kierzna i okolic licznie przybyli na
wspólne świętowanie. Wszystkich
zgromadzonych przywitała nowa dyrektor szkoły Paulina Kwapisz oraz
przewodnicząca Rady Rodziców
Bernadeta Solecka. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji: dmuchany
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zamek, mechaniczny byk, strzelnica
oraz konkursy sprawnościowe, które
przeprowadzali nauczyciele. Zwycięzcy i uczestnicy rywalizacji nagrodzeni zostali słodyczami. Mamy
swoich pociech zadbały również o to,
by nikt nie był głodny. Przygotowały pyszne placki, cukrową watę, popcorn, grill, bigos oraz inne specjały.
Zorganizowano również loterię fantową. Nagłośnienie i oprawę muzyczną sprawował DJ Damian Nikodem.
W miłej atmosferze przy ciekawej
muzyce uczestnicy bawili się do późnych godzin wieczornych.
Oprac. red.

dacji ABC XXI „Cała Polska czyta
dzieciom”. Bajkę „Wielki bal Jeżyka
Cypriana” autorstwa Pawła Księżyka czytali zaproszeni goście: starosta
kępiński Robert Kieruzal, Karolina
Paprocka z Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie i Jarosław Kucha-
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filmik przedstawiający śpiewające
jeże. Dzieci były zdziwione, że te
zwierzęta wydają podobne do ptaków
dźwięki. Wysłuchały również apelu o
wystawianie poideł z wodą dla jeży.
- Biblioteka powiatowa stara się
tradycyjnie łączyć akcję „Cała Pol-

ska czyta dzieciom” z wydarzeniami
związanymi ze światem przyrody i
zwierzętami – wyjaśnia dyrektor W.
Walas. - Cyklicznie organizujemy
spotkania z okazji Dnia Kota i Dnia
Psa, a dzisiaj odbyło się spotkanie
nawiązujące do Dnia Jeża. Jest to
temat bardzo aktualny, bo jeże niedawno się wybudziły z zimowego
snu i wędrują. Dlatego proponujemy
dzieciom, żeby wystawiały miski z
wodą, bo po hibernacji jeże są odwodnione i potrzebują wody.
Tego dnia zorganizowane zostały też zajęcia plastyczne, podczas
których dzieci wykonały obrazki, na
których wykleiły jeża z bibuły.
Całej imprezie towarzyszyła Pani
Jeżowa, która przybyła specjalnie na
spotkanie z dziećmi ze swojej Leśnej
Krainy. W strój jeża przebrała się wolontariuszka Maja Najdek, uczestniczka bibliotecznych projektów.
Na zakończenie spotkania dzieci
otrzymały zakładki i słodką niespodziankę. Przedszkolakom bardzo podobały się zajęcia i zapowiedziały, że
chętnie przyjdą na kolejną akcję głośnego czytania.
Takie spotkania w bibliotece
mają przypominać o potrzebie i dobrym wpływie głośnego czytania dla
dzieci, minimum 20 minut dziennie.
Oprac. bem

Informacje

wiadomości

W sobotę, 25 maja br., dawni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie spotkali sie na nietypowym zjeździe absolwentów. Los tak chciał, że 25 świętowali
25 lat po maturze

25 maja świętowali 25 lat po maturze
Absolwenci podczas zjazdu z wychowawcą TM - Tadeuszem Podymą.
W mojej domowej biblioteczce
znaczące miejsce zajmuje maleńka
książeczka o znamiennym tytule
„Mały skarbczyk porad życiowych”.
Jest to swoisty zbiór pomysłów na
radość. Dzieliłem się nimi – pisze
we „Wstępie” amerykański pisarz
H. Jackson Brown Jr. – z moim synem Adamem. Mam nadzieję, że
niektóre zechcecie wypróbować. To

powodów. Po pierwsze, zgromadził
rocznik, dla którego 2019 rok okazuje
się srebrnym jubileuszem. Po drugie,
25 lat po maturze spotkali się przedstawiciele trzech klas: Liceum Wiejskiego, Technikum Mechanicznego
i Liceum Ekonomicznego. Wreszcie
wyróżniał się oryginalną organizacją.
Spotkanie rozpoczęto bowiem w kępińskim Kinie „Sokolnia”, które już

Absolwenci podczas zjazdu
z wychowawczynią LW - Grażyną Gatner

właśnie tam wśród filozoficznych,
dyskursywnych i pompatycznych
porad typu: Bądź odważny. A jeżeli
nie jesteś, udawaj, że jesteś. Nikt
nie zauważy różnicy, Dawaj innym
drugą szansę, ale nie trzecią, Módl
się nie o rzeczy, ale o mądrość i odwagę odnalazłam prostą receptę na
radość, która brzmi: Bierz udział
w zjazdach absolwentów. Właśnie
ta myśl przypadła mi szczególnie do
serca. I jak się okazuje, absolwentom
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie również.
Zjazd, który odbył się 25 maja br.
nazwać można nietypowym z kilku

od dawna znane jest w naszym mieście z nietypowych przedsięwzięć.
Tym razem Grzegorz Leks – kierownik Kina „Sokolnia” oraz absolwent
ZSP nr 1 w Kępnie – zaprosił swoich
rówieśników na filmowe wydarzenie.
- W kinie – stwierdza obecny szef
kina, a dawniejszy uczeń Technikum
Mechanicznego – zorganizowałem
szczególne filmowe wydarzenie, wyświetlono zrekonstruowany cyfrowo
zapis akademii zakończenia szkoły
z 1994 roku oraz kilka multimedialnych prezentacji zdjęć przygotowanych specjalnie na tę okazję. 25 lat
temu wspólnie tańczyliśmy polo-

neza, potem pisaliśmy maturę, dziś
pozostały wspomnienia. Refleksji…
śmiechów i uśmiechów nie było końca. Ta wizyta w kinie na długo pozostanie w pamięci.
Swoje wspomnienia na facebook`u kończy humorystycznym
stwierdzeniem: Nie jest do końca
prawdą, że wehikuł czasu nie istnieje… Otrzymuje zresztą niemniej
sympatyczną odpowiedź. -Nie dość,
że wehikuł istnieje, to jeszcze czas
działa na naszą korzyść – ripostuje
Iwona Pacyńska, absolwentka LW.
Obserwując absolwentów, miałam
wrażenie, że potrafią cieszyć się ze
spotkania. H. Jackson Brown Jr. powiedziałby pewnie: Życie co jakiś
czas daruje ci magiczną chwilę. Naciesz się nią.
Druga część zjazdu odbyła się
już w Restauracji La Costa w Kępnie.
Rozmowom, tańcom i żartom nie było
końca. Uczennice z Liceum Wiejskiego, które uczęszczały do szkoły przy
Sienkiewicza 25 w latach 1990-1994,
spotykają się systematycznie co pięć
lat, zatem do zobaczenia trzydzieści
lat po studniówce (brzmi nieco sympatyczniej niż po maturze).
Według „Małego skarbczyka porad życiowych”: Zaczynajcie każdy
dzień od swojej ulubionej muzyki,
Nie pozwólcie, żeby wasze rzeczy
zawładnęły wami i Kochajcie kogoś,
kto na to nie zasługuje, a jak zapewnia H. Jackson Brown Jr., szczęście
macie murowane. I tacy bądźcie na
spotkaniu za pięć lat, może tym razem w budynku szkoły na lekcji po
latach.
Grażyna Gatner

Uczniowie Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie na edukacyjnych zajęciach organizowanych w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”. Młodzieżą w Poznaniu
opiekowała się nauczycielka Ewelina Malinowska

Nauka to praktyka
i odkrywanie
Uczniowie TE wraz z nauczycielką E. Malinowską
podczas pobytu w Poznaniu

W dniach od 20.05 do 24.05.2019
r. klasa III TE uczestniczyła w specjalistycznych zajęciach laboratoryjnych
na Politechnice Poznańskiej.
W Poznaniu młodzi uczyli się
pracować na systemie ENOVA, jak
również mogli skorzystać z nagrywarek na greenscreenie. Kształcili
również umiejętności niezbędne do
prowadzenia własnej działalność
gospodarczej. Zwiedzili też uczelnię
i, oczywiście, gościli w studenckiej
rozgłośni Politechniki Poznańskiej.

Radio Afera to pierwsza niepubliczna rozgłośnia w Poznaniu. Audycje
radia tworzą wolontariusze - głównie
studenci.
Po zajęciach w ramach tzw. czasu
wolnego kępińska młodzież zwiedzała Poznań i okolice stolicy Wielkopolski. Za udział w zajęciach młodzi
odebrali też właściwe certyfikaty.
Dziś z przyjemnością wspominają nie tylko edukacyjne walory
wyjazdu, dostrzegają również jego
integracyjny wymiar.
E.M.

Szymon i Kacper spotkali się z aktorem Michałem Grudzińskim

Spełnione marzenie
Wspólne zdjęcie
z aktorem

- To był naprawdę udany dzień! – tak seniorzy z kępińskiego Całodziennego Klubu Seniora
„Pod Żurawiem” podsumowali wyjazd do Kobylej Góry, gdzie uczestniczyli w zajęciach
z nordic walking

Aktywny relaks nad zalewem

28 maja 2019 r. seniorzy z CKS
„Pod Żurawiem” spacerowali z kij-

kami wzdłuż zalewu Blewąska, relaksując się na świeżym powietrzu i
Kępińscy seniorzy wzięli udział w zajęciach
z nordic walking w Kobylej Górze

zachwycając się pięknymi widokami.
Długość trasy liczyła około kilometra. Wyjazd zorganizowany został w
ramach projektu „Aktywnie przez
życie”.
Po wysiłku fizycznym zasiedli do
wspólnego biesiadowania w „Drewnianej Chałupie”. Przy smacznej
kawie i ciekawych rozmowach czas
szybko upłynął. - Takie wspólne, aktywne wyjazdy dają seniorom wiele
radości i zadowolenia z pokonywania własnych ograniczeń – podsumowuje kierownik Klubu Seniora
Anna Jarczak.
Projekt „Aktywnie przez życie”
został dofinansowany ze środków
Gminy Kępno.
Oprac. bem

We wrześniu 2017 roku dwóch
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
w Słupi pod Kępnem – Szymona
Farysia z Siemianic i Kacpra Banaszaka z Bralina – spotkała miła
niespodzianka. Obaj są miłośnikami
popularnego polskiego serialu „Rodzinka.pl”. Wówczas szkoła spełniła
ich marzenia i chłopcy zostali zaproszeni na plan filmowy, o czym pisał
również „Tygodnik Kępiński”. Jednak podczas kręconych scen nie było
serialowego dziadka – Michała Grudzińskiego. A pragnienie chłopców
spotkania z nim potęgowało się...

Rodzice Kacpra i Szymona spełnili jednak i to marzenie. Pan Michał
zaprosił młodych fanów do Teatru
Nowego w Poznaniu, na którego deskach występuje od 1973 roku. W
teatralnej kawiarence z wielką pasją
opowiadał, czym jest aktorstwo. Nie
ukrywał też wzruszenia, że spotkanie
z nim może być dla kogoś tak wielkim marzeniem. Doceniając to, pokazał chłopcom teatr od kuchni. Kacper
i Szymon zostali też zaproszeni do
garderoby aktora, co nie jest codziennością. I tak spełniło się jeszcze jedno
marzenie...		
geb
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Policja

straż pożarna
Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego
doszło do zderzenia bocznego pojazdów

Pożar w budynku jednorodzinnym w Trzcinicy

Mazdą w mercedesa W mieszkaniu paliła się kanapa

24 maja br., w godzinach wieczornych, w Buczku Wielkim miała
miejsce kolizja drogowa z udziałem
dwóch pojazdów. Policjanci, którzy
udali się na miejsce zdarzenia, ustalili, że przyczyną kolizji było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, w
wyniku czego doszło do zderzenia
bocznego pojazdów. Sprawcą koli-

zji był 21-letni mieszkaniec powiatu
kluczborskiego, który jechał mazdą.
Na szczęście ani on, ani kierowca
mercedesa, 37-latek z Sadogóry, nie
odnieśli obrażeń ciała.
Kierowcy byli trzeźwi. Sprawca
został ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR

CZERMIN
Wójt Gminy Bralin, Sołtys, Rada Sołecka,
Ochotnicza Straż Pożarna wsi Czermin
i MUKS „Czarni” przy ZSP Nr 1 w Kępnie zapraszają na:

II FESTYN RODZINNY.

Festyn odbędzie się w dniu 8.06.2019 roku o godz. 13.00
obok boiska do siatkówki plażowej.
Przewidujemy następujące konkurencje rekreacyjno-sportowe:
- bieg pod górkę przedszkolaka,
-biegi przełajowe dla dzieci kl. I-IV
-biegi przełajowe dla dzieci klas v-VIII,
- biegi przełajowe dla młodzieży i dorosłych rocznik 2003 i starsi
- II Memoriałowy Turniej w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn
im. Piotra Kunza o puchar Prezesa MUKS „CZARNI” przy ZSP Nr 1 w Kępnie,
- konkurencje rekreacyjno-sportowe.
Organizatorzy przewidują i zapewniają poczęstunek oraz kiełbaski
z grilla oraz atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników pikniku.

STAROSTA KĘPIŃSKI
AB.6745.2.2019

Kępno, dnia 30.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.),

Zawiadamiam
że dnia 30 maja 2019 r. została wydana decyzja nr 1/2019 (znak sprawy
AB.6745.2.2019) o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej
na „budowie drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia
pod Kępnem”.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 pok. 116 (tel. 78-28-946) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o
jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w
urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi a także
w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem
możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego
sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa
do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega wykonaniu przed
terminem do wniesienia odwołania.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

8

21 maja br., około godziny 21.32,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku
jednorodzinnym w Trzcinicy. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Trzcinica. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar kanapy w
pomieszczeniu budynku jednorodzinnego. Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania nie stwierdzono osób poszkodowanych. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie do
budynku wprowadzono ratowników
wyposażonych w sprzęt ochrony
układu oddechowego, którzy przeszukiwali budynek pod kątem obecności osób poszkodowanych, równolegle prowadząc działania gaśnicze

– mówi kpt. Paweł Michalski z KP
PSP Kępno. Spalone elementy wyposażenia wyniesiono na zewnątrz
budynku w celu minimalizacji strat
popożarowych. - Po ugaszeniu pożaru oddymiono pomieszczenia objęte
działaniami. Budynek dokładnie

sprawdzono kamerą termowizyjną w
celu dogaszenia pojedynczych zarzewi ognia. Z budynku wyniesiono też
butlę z 11 kg LPG – dodaje strażak.
Przyczyny zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Z pożarem wewnątrz budynku walczyli strażacy z JRG
Kępno oraz OSP Trzcinica. Fot. KP PSP Kępno

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali kolejnych kierowców,
jadących na „podwójnym gazie”. Rekordzista wydmuchał ponad 4 promile

Kolejni pijani na drogach

W poniedziałek, 20 maja br.,
około godziny 9.45, w Mianowicach
patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie zatrzymał do kontroli pojazd
marki Opel, którym kierował 66-letni
mieszkaniec Kępna. Jak się okazało,
mężczyzna kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości – poddany badaniu
na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, kierujący wydmuchał ponad 2 promile.
Kolejnego dnia, około godziny 18.40, w rejonie ul. Solidarności
w Kępnie zatrzymano 28-letniego
mieszkańca gminy Wieruszów, który kierował volkswagenem w stanie
nietrzeźwości. Mężczyzna, poddany
badaniu na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu, miał ponad
4 promile.

W czwartek, około godziny 14.25,
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kępno udali się do Rakowa,
gdzie doszło do kolizji samochodu
osobowego marki Opel z autobusem.
- W kolizji na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak
podczas dalszej interwencji okazało
się, że kierujący samochodem osobowym jest nietrzeźwy – mówi oficer
prasowa KPP Kępno sierż. Justyna
Niczke. Kierujący – 23-letni mieszkaniec gminy Łęka Opatowska – w
wydychanym powietrzu miał ponad
1,2 promila.
W sobotę, 25 maja br., w Łęce
Opatowskiej zatrzymano do kontroli kierującego motorowerem. Jak się
okazało, 24-letni obywatel Ukrainy,
mieszkający tymczasowo na terenie
gminy Łęka Opatowska, prowadził

pojazd pod wpływem alkoholu. Wynik mężczyzny poddanego badaniu
na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniósł ponad 2,5
promila.
W niedzielę wieczorem w miejscowości Tabor Wielki zatrzymano
kolejnego nietrzeźwego – obywatela
Ukrainy, przebywającego tymczasowo na terenie powiatu kępińskiego – który, kierując pojazdem marki
Audi, wjechał do przydrożnego rowu.
37-latek w wydychanym powietrzu
miał ponad promil alkoholu.
Wszystkim nietrzeźwym kierującym zatrzymano prawo jazdy.
Osoby te będą się teraz tłumaczyć
przed sądem. Zgodnie z prawem
grozić im może kara do dwóch lat
pozbawienia wolności oraz wysokie
kary grzywny.
Oprac. KR

Zadymienie klatki schodowej budynku wielorodzinnego na Os. 700-lecia w Kępnie

Doszło do zwarcia w skrzynce elektrycznej

W sobotę, 25 maja br., około godziny 20.04, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu
klatki schodowej budynku wielorodzinnego na Os. 700-lecia w Kępnie.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono, że
źródłem zadymienia jest zwarcie w
skrzynce elektrycznej, znajdującej
się na klatce schodowej. Na miejsce
zadysponowano Pogotowie Energetyczne w celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w budynku.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu zasilania w obiekcie
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oraz oddymieniu zadymionej klatki schodowej. Następnie dokładnie
sprawdzono instalację elektryczną
kamerą termowizyjną, nie stwier-

dzając zagrożenia pożarowego – relacjonuje kpt. Paweł Michalski z KP
PSP Kępno.
Oprac. KR

Źródłem zadymienia było zwarcie w skrzynce elektrycznej,
znajdującej się na klatce schodowej. Fot. KP PSP Kępno

Wiadomości

informacje

Odbył się ósmy już zjazd absolwentów kępińskiego Liceum Ogólnokształcącego im.
mjra Henryka Sucharskiego, którzy maturę zdali w 1964 r.

Zjazd 55 lat po maturze

Międzynarodowy sukces
akordeonistów z Kępna

Maturzyści Anno Domini 1964 spotkali się po raz ósmy w swoim
macierzystym liceum.
Kolejne spotkanie maturzystów
Anno Domini 1964 odbyło się w
czwartek, 30 maja 2019 r. Uczestnicy zjazdu w samo południe przybyli
do kępińskiego „Sucharka”, by po
ponad półwieczu od swego egzaminu dojrzałości spotkać się z z kolegami ze szkolnej ławy. Podziwiano
dobrze znany gmach ogólniaka, ale
też zupełnie nowy, bo oddany do
użytku pod koniec kwietnia, kompleks sportowy, który obecnie służy
uczniom blisko stuletniej placówki
oświatowej.
- Celem tego zjazdu jest przywoływanie wspomnień z czasów naszej
młodości. Spotykamy się co 5 lat i to
jest już ósme nasze spotkanie – tłumaczył Zenon Schumacher, który
zajął się stroną organizacyjną zjazdu
absolwentów. - W tym roku obchodzimy 55. rocznicę naszej matury. W
1964 r. maturę w naszej szkole zdało
89 osób i jestem szalenie kontent, bowiem udział w naszym zjeździe biorą
53 osoby, w tym tylko kilku współmałżonków, którzy również już ósmy
raz uczestniczą w naszych zjazdach.
Czuję się dumny, że moje koleżanki
i koledzy z czasów młodości są tak
mocno zintegrowani i wciąż czują

potrzebę spotkania - powiedział.
- Uważam, że jest to wielki sukces, iż tak licznie przybyli państwo
dzisiaj na to spotkanie i gratuluję tak
wspaniałej kondycji i tego młodzieńczego błysku w oku – podkreślała
natomiast obecna dyrektor LO nr I
Danuta Stefańska. - Na pewno dzisiaj odbędziecie wspaniałą podróż
sentymentalną w poszukiwaniu minionego czasu i życzę, żeby ta podróż
w przeszłość udała się, przynosząc
chęć kolejnego spotkania.
Po powitaniach wykonana została wspólna pamiątkowa fotografia.
Do zdjęć pozowały też poszczególne
klasy.
Następnie uczestnicy zjazdu
udali się na cmentarz parafialny w
Kępnie, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie odprawionym w intencji
zmarłych profesorów, koleżanek i kolegów. Wzruszającą homilię wygłosił
ks. Jerzy Choczaj, również maturzysta A.D. 1964 z kępińskiego ogólniaka. Na grobach zmarłych profesorów
i kolegów zapalono znicze.
Kolejnym punktem zjazdu był
sentymentalny spacer ulicami miasta, podczas którego oddano się
wspomnieniom o wspólnych latach

Pierwsze miejsce i wyróżnienie przywieźli uczniowie kępińskiej szkoły muzycznej z III Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego im. Stanisława Moniuszki w Solcu
Kujawskim

szkolnych. Podziwiano też zmiany,
jakie zaszły w Kępnie – szczególnie
zaś jego zrewitalizowane centrum
oraz kompleks sportowo-rekreacyjny
z nowoczesnym obiektem krytej pływali „Qarium”.
Pełne emocji i wrażeń spotkanie
kontynuowane było podczas wspólnej biesiady. Przy posiłku, muzyce i
tańcach godziny mijały niepostrzeżenie. - Bawiliśmy się fantastycznie,
a wiele koleżanek i kolegów imponowało nie tylko świetną kondycją
fizyczną, ale również szampańskim
humorem – opowiada jeden z uczestników spotkania. - Atrakcją był też
konkurs, podczas którego mogliśmy
wykazać się znajomością historii naszego liceum i Kępna - dodaje.
Uczestnicy tegorocznego zjazdu
planowali już też kolejny – za 5 lat, a
może i wcześniej... 		
bem

Od 29 do 30 maja 2019 r. odbywał
się III Międzynarodowy Konkurs
Akordeonowy im. Stanisława Moniuszki w Solcu Kujawskim. Konkurs
adresowany był do uczniów szkół
muzycznych I i II stopnia. Uczestnicy wzięli udział w jednoetapowych
przesłuchaniach w kategoriach I-VI
w zależności od wieku.
Kępińską Państwową Szkołę
Muzyczną reprezentowało dwoje
uczniów klasy akordeonu Sławomira
Mocha: Mikołaj Michalczyk i Patrycja Rabiega.
Podczas konkursu młodzi akordeoniści z Kępna zakwalifikowani
zostali do tej samej grupy wiekowej,
która spośród wszystkich kategorii
była najliczniejsza. Poziom programowy i wykonawczy uczestników
był bardzo wysoki. Dobre przygo-

towanie uczniów kępińskiej szkoły
przez nauczyciela i świetna prezentacja sceniczna zadecydowały o wysokich notach przyznanych im przez
jurorów.
M. Michalczyk zajął I miejsce,
natomiast P. Rabiega zdobyła wyróżnienie.
Uczestników konkursu przesłuchiwały dwie odrębne komisje.
Komisji oceniającej akordeonistów
z Kępna przewodniczył prof. zw.
dr hab. Klaudiusz Kaszuba z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie. Członkami
komisji byli również prof. dr hab.
Zbigniew Ignaczewski z Akademii
Muzycznej im. G. K. Bacewiczów w
Łodzi i doc. Raimondas Sviackievicius z Litewskiej Akademii Muzyki i
Tańca w Wilnie (Litwa). Oprac. bem

22 i 23 maja br. w Ostrowie Wielkopolskim, odbył się Finał Województwa Wielkopolskiego w Koszykówce Chłopców

Koszykarze z Kępna w finale wojewódzkim
W turnieju wzięło udział 8 drużyn: SP nr 1 Ostrów
Wielkopolski, SP nr 56 Poznań, SP nr 2 Gniezno, SP
Międzychód, SP nr 11 Piła, SP nr 13 Leszno, SP nr 3
Słupca oraz SP nr 1 Kępno.
Zespół z kępińskiej „Jedynki” zmierzył się z najlepszymi drużynami z Wielkopolski, ostatecznie zajmując
VI miejsce.
Reprezentacja szkoły z Kępna wystąpiła w finale w
składzie: Mieszko Bielski, Miłosz Czekaj, Bohdan Do-

roshenko, Jakub Feja, Jakub Junczak, Oleg Kobalczyk, Mateusz Kryściak, Mateusz Kwiatkowski, Mateusz Mikołajczyk, Maksymilian Peliński, Stanisław
Stankowiak i Nikodem Stempin.
- Sukcesem był już sam awans do finału, ponieważ
szkoła po raz pierwszy w swej historii uczestniczyła w
Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego – powiedział trener drużyny Artur Schumacher.
Oprac. bem
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2019, nr 23 (876)

Przy Zespole Szkół w Perzowie powstanie ścieżka edukacyjna dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansują ścieżkę
Gmina świętowała Dzień Dziecka edukacyjno-przyrodniczą

W tym roku w gminie Perzów przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych z okazji ich święta

Dmuchany zamek, malowanie twarzy czy bańki mydlane
to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji

W Turkowach Stowarzyszenie
COOL TUR przygotowało specjalnie dla dzieci szereg atrakcji podczas
Dnia Dziecka zorganizowanego przy
starym młynie.
Niespodzianką był pokaz w
mobilnym planetarium Astro Arena, podczas którego dzieci mogły
zwiedzać odległe planety, mgławice
i galaktyki. Pokaz prowadzony był
przez certyfikowanego animatora
astronomii. Następnie impreza została przeniesiona na boisko sportowe w
Turkowach, gdzie przygotowano grilla i słodki poczęstunek. Przy pięknej
pogodzie grom i zabawom nie było
końca.
Podobnie było w sołectwie Domasłów. Dzień Dziecka rozpoczął

się rodzinnym rajdem rowerowym
do kościółka św. Jadwigi w Mnichowicach. Po powrocie, na boisku
sportowym w Domasłowie na dzieci
czekały: dmuchany zamek, malowanie twarzy, bańki mydlane, kiełbaski
z grilla oraz stół słodkości, owoców
i napoi. Jedną z atrakcji był również
mecz dzieci kontra dorośli.
Dzień Dziecka zorganizowało
również KGW oraz sołectwo Trębaczów. W sali wiejskiej spotkały się
całe rodziny, gdyż była to okazja do
wspólnego świętowania Dnia Matki
i Ojca. Dzieci z przedszkola w Trębaczowie przygotowały specjalnie
dla mam i ojców krótką część artystyczną.
Oprac. bem

Ścieżka służyć będzie celom edukacyjnym,
odznaczając się przy tym walorami estetycznymi

Gmina Perzów otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na utworzenie
ścieżki
edukacyjno-przyrodniczej
przy Zespole Szkół w Perzowie. Zarząd Funduszu zaplanował dotację w
wysokości 50% całkowitego kosztu
przedsięwzięcia.
W ramach zadania zakupiona
zostanie infrastruktura edukacyjna:
tablice, ławeczki i ławostoły, kosz do
segregacji odpadów oraz rośliny wieloletnie, miododajne.

- Ścieżka została tak zaplanowana, aby służyła z jednej strony
celom edukacyjnym, a z drugiej - ma
odznaczać się walorami estetycznymi – wyjaśnia wójt Danuta Froń. Myślę, że po zakończonej termomodernizacji szkoły utworzenie takiej
ścieżki dydaktycznej będzie dopełnieniem naszych działań inwestycyjnych. Przy okazji tworzenia ścieżki
uczniowie będą mieli możliwość zdobyć praktyczną wiedzę o sposobach
nasadzeń roślin, ich rozwoju i pielęgnacji – dodała wójt.
Oprac. bem

Koła Gospodyń Wiejskich w Trębaczowie i Domasłowie
wyróżnione za długoletnią działalność

Imprezy zorganizowane w poszczególnych sołectwach
były okazją do rodzinnego świętowania

Wniosek Gminy Perzów znalazł się na liście wniosków, które zostaną dofinansowane w
ramach tegorocznego naboru programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA

Gospodynie odebrały statuetki

Strefa aktywności powstanie przy szkole
Ministerstwo Sportu i Turystyki
dofinansuje budowę Otwartej Strefy
Aktywności zaplanowaną przy Zespole Szkół w Perzowie. W ramach
zadania powstanie ogólnodostępna
strefa sportowo-rekreacyjna: siłownia zewnętrzna oraz tzw. strefa relaksu wyposażona w urządzenia do gier
edukacyjnych i małą architekturę.
- Celem programu OSA jest
budowa wielofunkcyjnych, plene-
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rowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych
– powiedziała wójt gminy Perzów
Danuta Froń. - Myślę, że lokalizacja urządzeń siłowni właśnie przy
szkole stworzy doskonałą przestrzeń
aktywności sportowej w połączeniu
z terenami rekreacyjno-sportowymi
na „Orliku”.
Na realizację zadania Gmina
Perzów otrzyma dotację w wysokości

22.000,00 zł.
Inwestycja dofinansowana została przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach
programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) edycja
2019.
Oprac. bem

Tygodnik Kępiński 6 czerwca 2019

22 maja br. w Łaszkowie koło
Kalisza odbył się I Wielkopolski
Kongres Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych.
Gospodarzem spotkania była
wiceminister inwestycji i rozwoju
Andżelika Możdżanowska. Wzięło
w nim udział ponad 600 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z
Wielkopolski, a blisko 100 śledziło
transmisję w internecie.
Panie mogły nie tylko wymienić
się swoimi doświadczeniami, pochwalić dokonaniami, ale i uzyskać
informacje - do ich dyspozycji byli

eksperci w pięciu specjalnie przygotowanych strefach.
Wielkopolski
Kongres
Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych
uświetniony został galą, podczas której wiceminister A. Możdżanowska
wręczyła przedstawicielkom wielkopolskich Kół statuetki Serce Kobiety
Gospodarnej i Wyjątkowej w kilku
kategoriach.
Z terenu gminy Perzów za długoletnią działalność wyróżnione zostały KGW Trębaczów oraz KGW
Domasłów.
Oprac. bem

+ Perzów +

akcja pobierania krwi
9.06.2019 (niedziela)
w godzinach od 10.00 do 13.00.
Zespół Szkół / Perzów 77A.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli
18 rok życia, z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

Region

gmina
Otwarcie placu zabaw przy ul. Zielonej w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2019, nr 23 (1199)

Nowy plac zabaw
na Dzień Dziecka

VII Memoriał im. Tadeusza Ciacha na stadionie bralińskiego LKS-u

Dzieci pomogły wójtowi P. Hołosiowi
w przecięciu symbolicznej wstęgi

Gospodarze zwycięzcami turnieju
W piątek, 24 maja br., na stadionie bralińskiego LKS-u odbyła się już
siódma edycja turnieju mającego na
celu upamiętnienie postaci śp. Tadeusza Ciacha.
W tym roku na starcie rozgrywek
piłkarskich chłopców stawiło się
6 drużyn: Szkoła Podstawowa nr 3 w
Kępnie, Szkoła Podstawowa w Trębaczowie, Szkoła Podstawowa w Perzowie, Szkoła Podstawowa w Rychtalu,
Szkoła Podstawowa w Bralinie oraz
zawodnicy ze stolicy Dolnego Śląska,
reprezentujący Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu.
Po wyrównanej rywalizacji sportowej gospodarze turnieju stanęli na

najwyższym stopniu podium. Ale
to nie wynik sportowy był tego dnia
najważniejszy. Całość zawodów rozgrywanych w duchu zasad gry fair
play oraz pamięci o zasłużonej postaci bralińskiego sportu zdominował
VII edycję turnieju. Każdy zespół
został nagrodzony pucharem i pamiątkowym dyplomem wręczanym
przez dyrektor Szkoły Podstawowej

w Bralinie Beatę Czaczkowską oraz
wójta gminy Bralin Piotra Hołosia.
SP Bralin reprezentowali: Witold Kuropka, Krystian Kłodnicki,
Wojciech Zmyślony, Jakub Kula,
Jakub Oziembłowski, Kamil Karwacki, Mateusz Antczak, Bartosz
Wawrzynowski, Nikodem Myśliński i Mikołaj Kruszelnicki.
KW

31 maja br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś wraz z dziećmi z Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie
dokonał uroczystego otwarcia nowego placu zabaw na terenie gminy.
Inicjatywa powstania placu zabaw przy ul. Zielonej ma ponad dwie
dekady, a okoliczni mieszkańcy przez
wiele lat zabiegali o powstanie w tym
miejscu placu zabaw. Dlatego upragniony ogródek jordanowski został
tak świetnie przyjęty przez dzieci i
dorosłych mieszkańców okolicy.
Wójt w trakcie otwarcia mówił z
radością, że nie ma lepszego sposobu
na obchody Dnia Dziecka, niż uruchomienie nowego miejsca zabaw dla

dzieci. Podkreślił również, że chciałby co roku na święto obchodzone 1
czerwca, w różnych miejscach gminy, otwierać kolejne place zabaw lub
je unowocześniać.
Otwarcie przebiegło w bardzo
miłej i sympatycznej atmosferze.
Dla przybyłych dzieci organizatorzy
przygotowali, oprócz, oczywiście,
sprzętu do zabaw, balony z helem,
słodkie niespodzianki oraz cieszące
się dużą popularnością stoisko z watą
cukrową.
Kolejny Dzień Dziecka już za rok
– gdzie tym razem spotkamy się na
otwarciu nowej przestrzeni do gier i
zabaw? Zobaczymy już za rok. KW

Kl asyfikacja
końcowa:

1. SP Bralin
2. SP 3 Kępno
3. SP Trębaczów
4. SP Rychtal
5. SP Per zów
6. SOSW nr 1 Wrocław

Każdy zespół został nagrodzony
pucharem i pamiątkowym dyplomema

Milena Drelak wystartowała w Pucharze Świata Juniorów w UCI MTB World Cup: Nové
Město

Milena ścigała się na światowym poziomie

No i stało się... Milena Drelak
wystartowała w wyścigu Junior Series, czyli w Pucharze Świata Juniorów w UCI MTB World Cup: Nové
Město na Moravě 2019. Start w gronie

Zawodniczka UKS Sport Bralin, już
jako pierwszoroczna juniorka, miała
okazję po raz pierwszy zasmakować
ścigania na światowym poziomie, po
raz pierwszy w Nowym Měscie, w

Mimo niełatwych i wymagających tras, zarówno M. Drelak,
jak i B. Dąbrowski, osiągnęli ogromny sukces

najlepszych z najlepszych juniorów
na świecie, na kultowej i bardzo wymagającej trasie, to pukanie do bram
światowego kolarstwa górskiego, to
próba mierzenia się o najwyższe cele.

czeskiej mekce kolarstwa górskiego
i... biathlonu.
Nasza juniorka jako debiutantka
wystartowała z dalszej linii 46-osobowej stawki. Odważną jazdą po

każdym okrążeniu przedzierała się
do przodu. W czwartej i piątej, czyli przedostatniej i ostatniej rundzie,
elementy techniczne pokonywała
już pewnie, śmiało i agresywnie, na
poziomie pierwszej dziesiątki. Ostatecznie Milena ukończyła rywalizację na 32. lokacie, na koniec wykonując porywający i zwycięski finisz z
reprezentantką kadry narodowej Niemiec, czego nie omieszkał skomentować spiker na arenie jako „piękny
polsko-niemiecki pojedynek”.
A na krajowym podwórku w urokliwym Dobromierzu, w Lidze MTB
XC Aglomeracji Wałbrzyskiej, swoje
siły testował Beniamin Dąbrowski. W dość mocno obsadzonym
wyścigu, w kategorii Młodzik,
stawce 36 zawodników, nasz sportowiec pewnie zwycięża. A o jego
dominacji w tym wyścigu świadczy
fakt, iż tylko 4 kolarzy z całej stawki, nie zostało przez niego zdublowanych.
Piotr Szczepaniak

Dla przybyłych dzieci organizatorzy
przygotowali mnóstwo atrakcji

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Nosalach

Młodzi wędkarze rywalizowali
Jak co roku, 1 czerwca br., odbyły się zawody wędkarskie z okazji
święta wszystkich dzieci. Rozgrywane od kilku lat w Nosalach Zawody
o Puchar Wójta Gminy Bralin zawsze
cieszą się dużą popularnością. W tym
roku udział w nich wzięło ponad
20 uczestników. Młodzi wędkarze
przez dwie godziny złowili ponad
50 ryb. Rywalizacja odbywała się w
dwóch kategoriach wiekowych: klasy
1-6 oraz klasy 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum. Zawody przebiegały w sympatycznej atmosferze.

Puchary wręczyli wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś i sołtys sołectwa Nosale
Stanisław Niechciał.
KW

WYNIKI ZAWODÓW

Kategoria: 1-6 klasa SP:
1. Kacper Misiak
2. Tobiasz Poprawa
3. Hubert Hołoś
Kategoria: 7-8 klasa SP i gimnaz
jum:
1. Jan Puchała
2. Hubert Baliński
3. Piotr Grzesiński
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gmina
kurier baranowa
czerwiec 2019, nr 23 (1118)

Tegoroczne Dni Baranowa stały pod znakiem radykalnych zmian. Po pierwsze - nie dwa, a trzy dni,
po drugie – nowa lokalizacja. Co prawda już w ubiegłym roku do soboty i niedzieli dorzucono jeszcze
piątek, ale teraz sprawa dnia trzeciego nabrała rangi urzędowej. Święto gminy Baranów powędrowało
na Murator i tam zyskało ożywczy oddech. Przygotowania wymagały wiele wysiłku, ale opłaciło się.
Ludzie zagłosowali nogami, a frekwencja zdumiała nawet najbardziej asertywnych malkontentów

Dni Baranowa. Ludzie zagłosowali nogami
W piątek, 31 maja br., od godziny 17.00, baranowski „Orlik”
gościł Rodzinny Piknik Sportowy. Artystycznym prologiem
niezwykłego Dnia Dziecka były: „Calineczka”, zaprezentowana
przez pierwszaki z Baranowa oraz pokaz taneczny przygotowany przez najmłodszych artystów z Baranowskiego Studia Tańca.
A później rodzinne teamy na wszystkich „Orlikowych” boiskach
ruszyły w pogoń za medalami. Oczywiście, najważniejsza sprawa
to dobra zabawa. Już w świetle jupiterów rozegrano ekscytujący
mecz: orliki kontra tatusiowie.
Sobota należała do hiphopu. Na scenie pojawili się: „Garbate
Lemury”, „Septymole”, Jarecki i BRK, Jamal oraz gwiazda wieczoru – donGURALesko. Tutaj nawet najostrożniejsze recenzje tej
imprezy wychodzące od zespołów i fanów takiej muzyki, bliskie
były entuzjazmu. A co bardzo ważne dla organizatorów, radykalnie zmniejszyła się liczba przykrych incydentów, których w
przeszłości było co niemiara. Profesjonalna organizacja, znacznie
więcej miejsca i skuteczna ochrona zrobiły swoje.
Niedzielę otworzył Finał Baranowskich Debiutów. Wszystkie
młode piosenkarki zrobiły ogromne wrażenie na setkach widzów,
ale jury musiało wskazać te, jego zdaniem, najlepsze. W grupie
młodszej wygrała Wiktoria Hełka, a w starszej – Oliwia Kremska. Po wokalistkach scenę opanowali instrumentaliści. „Brass
Band Nutka” Antoniego Janaszewskiego udowodnił, że warto
w niego inwestować, bo stale się rozwija. Świetnie wypadł też

koncert mroczeńskiej grupy muzycznej „Wężyk Band”, która zaśpiewała piosenki ze swojej drugiej płyty. Po emocjach związanych z losowaniem loterii fantowej (dochód przeznaczyliśmy na
rehabilitację Przemka oraz Moniki), przyszedł czas na gwiazdy. Wraz z „Trubadurami” przenieśliśmy się w krainę muzy romantycznej, a później „MIG” w mig zapoznał mieszkańców ze
współczesnymi „Laluniami” i dziewczynami jak miód malina.
Podsumowaniem dwudniowych festynowych zmagań na Muratorze była zabawa taneczna. Przyznajmy szczerze, że do północy
wytrwali nieliczni...				
es

cd. KURIERA BARANOWA na str. 13
12
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Podpisano umowę w sprawie darowizny środków pieniężnych przekazanych przez Fundację Santander Bank Polska
S.A. w Warszawie

echo rychtala
czerwiec 2019, nr 22 (889)

Bank dofinansował
wydarzenie sportowe

Wójt A. Staszczyk (po lewej) i dyrektor kępińskiego oddziału
banku Santander T. Gatner podczas podpisywania umowy

Wyśpiewali ogromny sukces
Zespół wokalny „Nice Melody” ze Szkoły Podstawowej w Drożkach wyróżniony na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej
22 maja br. zespół „Nice Melody”
ze Szkoły Podstawowej w Drożkach
wziął udział w XXVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej
ŚREMSONG 2019. Konkurs odbywa
się każdego roku w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury w Śremie.
Powstał z inicjatywy katechety Janusza T. Skotarczaka, który miał
możliwość poinformowania o planowanym przedsięwzięciu św. Jana
Pawła II.
Młodzi wokaliści z klasy VII i
VIII zaprezentowali pieśń pt. „Matko
o twarzy jak polska ziemia”. Występ

sześcioosobowego zespołu poruszył
jury na tyle, że zagwarantował młodym wykonawcom udział w sobotnim Koncercie Galowym, który był
zwieńczeniem trwającego przez cały
tydzień projektu. W składzie komisji
oceniającej znaleźli się: dr Zbigniew
Małkowicz – dyrygent, kompozytor,
aranżer i pianista, Joanna Kulińska
– absolwentka Akademii Muzycznej
w Poznaniu oraz Sławomir Olgierd
Kramm – śpiewak operowy.
W Koncercie Galowym, który
odbył się 25 maja br., uczestniczyły
23 podmioty muzyczne – zespoły

Na zakończenie spotkania można było zakupić
książki z autografem i imienną dedykacją

Dorota Schrammek gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

Opowieści o życiu

27 maja br. Gminna Biblioteka
Publiczna w Rychtalu miała przyjemność gościć na spotkaniu autorskim
– mieszkającą w Pobierowie oraz w
niemieckim miasteczku Ueckermünde wraz z mężem i trójką dzieci – Do-

Spotkanie przybrało formę swobodnej rozmowy z pisarką o istocie
pisania, bohaterach powieści, ludziach
spotkanych na drodze twórczej. W
trakcie spotkania można było wysłuchać uwag autorki na temat życia w

Zespół „Nice Melody” otrzymał wyróżnienie
specjalne od burmistrza Śremu

rotę Schrammek, przesympatyczną
autorkę książek obyczajowych, takich
jak: „Stojąc pod tęczą”, „Horyzonty
uczuć”, „Na brzegu życia”, „Wiatr
wspomnień” czy „Dom, którego nie
było”.

dwóch różnych miejscach – Pobierowie
i niemieckim Ueckermünde, o różnicach kulturowych i obyczajowych.
Swoją przygodę z literaturą D. Schrammek rozpoczęła 15 lat temu, pisząc
opowiadania do prasy kobiecej. Przy-

lub soliści. Zostały one wyłonione
spośród około 180 tychże podmiotów. Uczestnictwo w przesłuchaniach
konkursowych i Koncercie Galowym
było dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drożkach niezwykłym przeżyciem duchowym i kulturalnym.
Koncert był poświęcony czci św. Jana
Pawła II, jednak w tym roku data
zbiegła się z przybyciem obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej do Archidiecezji Poznańskiej, co także podkreślali organizatorzy ŚREMSONGU.
Zespół „Nice Melody” otrzymał
w czasie Koncertu Galowego wyróżnienie specjalne od burmistrza Śremu. Warto podkreślić, że na XXVIII
Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki
Religijnej utwory prezentowały osoby z różnych kategorii wiekowych,
a poziom wykonań pod względem
artystycznym był wysoki. Tym bardziej cieszy fakt, że zespół ze Szkoły
Podstawowej w Drożkach, działający
pod kierunkiem Aleksandry Cegły,
został tam doceniony i nagrodzony.
Ponadto uczniowie mieli możliwość
wewnętrznego ubogacenia się we
wspaniałej, religijnej atmosferze, która panowała w czasie ŚREMSONGU.
Aleksandra Cegła
goda z książką zaczęła się od wróżby
tarota. W 2015 r. ukazał się debiut literacki: „Stojąc pod tęczą” – opowieść
o losach i przyjaźni czterech kobiet.
Książka ta została wybrana najlepszą
w plebiscycie „Książka na wiosnę”
w kategorii powieści obyczajowych.
Natomiast „Horyzonty uczuć” wyróżniono w plebiscycie portalu „Granice”. Oba tytuły zajęły pierwsze
miejsce w rankingach portalu „Książka zamiast kwiatka”.
Uczestnicy spotkania chętnie włączali się do rozmowy z pisarką, a jej przyjazny sposób bycia nie tworzył zbędnych
barier. Autorka chętnie opowiadała o
swoim życiu prywatnym i zawodowym,
planach na przyszłość, pomysłach na
kolejne powieści oraz współpracy z wydawnictwem. D. Schrammek uwielbia
spotykać się z czytelnikami – głównie
z małych miejscowości, gdyż mają
one specyficzny urok i spotyka się
wtedy wiele ciekawych osób. Autorka opowiadała, jak ważne są dla niej
spotkania z czytelnikami – to dla niej
niewyczerpane źródło tematów do kolejnych powieści. Przyjazny i sympatyczny sposób bycia pisarki wpłynął
na to, że zebrane osoby chętnie brały
udział w dyskusji z pisarką. Na zakończenie można było zakupić książki z
autografem i imienną dedykacją.
E. Walków

22 maja br. wójt gminy Rychtal
Adam Staszczyk w obecności dyrektora 1 Oddziału Santander Bank Polska S.A. w Kępnie Tomasza Gatnera
podpisał umowę darowizny środków
pieniężnych w kwocie 6.000 zł.
Przedmiotowe środki pozyskane
zostały w ramach konkursu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu, organizowanego przez Fundację
Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą
w Warszawie.

Pozyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na realizację projektu pn. „Igrzyska sportowe fundamentem zachowania fair play, także w
życiu codziennym”. Celem projektu
jest promocja igrzysk sportowych
jako formy wspierającej utrzymanie
prawidłowego rozwoju fizycznego
młodych ludzi oraz kształtujących zasadę fair play w sporcie dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat. Igrzyska realizowane będą w okresie do
30 października 2019 r. Oprac. KR

cd. KURIERA BARANOWA ze str. 12
W Przedszkolu Samorządowym w Mroczeniu wystąpili
aktorzy teatru „Edu-Artis” z Krakowa

Co w trawie piszczy?

Ciekawa scenografia, oprawa muzyczna i wspólna
zabawa sprawiły wiele radości dzieciom

W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek, Biblioteka w Mroczeniu zaprosiła aktorów teatru „Edu-Artis” z Krakowa ze spektaklem pt.
„Co w trawie piszczy?”. Odbył się on
23 maja br. w Przedszkolu Samorządowym w Mroczeniu, uczestniczyły
w nim wszystkie przedszkolaki.
Główną bohaterką przedstawienia była pszczółka Maja, której towarzyszyli: Gucio, Filip i pajęczyca
Tekla. Wspólnie z młodymi widzami poszukiwali oni najpiękniejszych
bajek, aby stworzyć z nich bibliotekę
dostępną dla wszystkich mieszkańców łąki.

Głównym przesłaniem przedstawienia była promocja czytelnictwa.
Ciekawa scenografia, oprawa muzyczna i wspólna zabawa sprawiły
wiele radości oglądającym spektakl.
Aktorzy, oprócz przedstawiania wesołej i wartościowej treści spektaklu,
rozbawiali uczestników – były m.in.
wspólne tańce i zabawy ruchowe.
Przedstawienie miało też na celu zachęcić przyszłych czytelników do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia
interesujących książek, a także pokazało, jak ciekawie można spędzać
wolny czas.
E. Lesiak
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G£OS TRZCINICY
czerwiec 2019, nr 23 (1089)
W sobotę, 1 czerwca 2019 r. w Wodzicznej odbył się festyn sołecki z okazji Dnia Dziecka

Święto najmłodszych w Wodzicznej
Impreza została zorganizowana
przez Radę Sołecką, KGW i OSP w
Wodzicznej, a jej uczestników powi-

o najmłodszych. Przeprowadzono
wiele konkursów, w których chętnie
i licznie uczestniczyły dzieci. Zor-

Starsi i młodsi spędzili sobotnie
popołudnie w rodzinnej atmosferze

tał sołtys Wodzicznej Sławomir Nawrocki.
Tego dnia nie mogło zabraknąć
atrakcji przygotowanych z myślą

ganizowano pokaz tańca grupy tanecznej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy pod
kierunkiem Darii Pietrzykowskiej.

W trakcie trwania festynu można
było oglądać wystawę zabytkowych
samochodów prezentujących się w ramach Kępińskich Spotkań Klasyków,
a także pokaz strażacki w wykonaniu
OSP Laski.
Z inicjatywy Rady Sołeckiej odwiedzono również dzieci niepełnosprawne z terenu sołectw Wodziczna
i Pomiany, a w wizytach uczestniczyli: poseł na Sejm RP Bożena Henczyca, wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik oraz przedstawiciel Rady
Sołeckiej Jacek Musiała. Dzieci obdarowano upominkami oraz przewieziono zabytkowymi samochodami na
festyn.
W trakcie trwania imprezy zadbano o pyszny poczęstunek, a mieszkańcy sołectwa Wodziczna oraz
zaproszeni goście spędzili sobotnie
popołudnie w rodzinnej i przyjemnej
atmosferze.
Oprac. bem

16 maja 2019 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Laskach odbył się XII Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Zaprezentowali talenty
wokalne i językowe

Dyrektor Zespołu Szkół w Laskach Hanna Smyrek przywitała
uczestników konkursu, opiekunów
dzieci i młodzieży oraz komisję,

WYNIKI

Kategoria: klasy I-III SP
1. Iga Mikołajczyk
2. Maja Kozikowska
3. Julia Trzeciak
Wyróżnienia: Kamila Kłodnicka,
Maria Stefańska, Marcel Krzyżański
Kategoria: klasy IV-VI SP
1. Patryk Bakalarz
2. Michalina Jokiel
3. Zofia Bogacz
Kategoria: klasy VII SP-III gimnazjum:
1. Barbara Żłobińska
2. Wiktoria Bielińska
3. Natalia Pawlik
Nagrodzeni przez Samorząd Uczniowski:
Kat. I-III SP - Maja Kozikowska
Kat. IV-VI SP- Michalina Jokiel
Kat VII SP-III gimnazjum - Wiktoria Bielińska
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życząc wszystkim dobrej zabawy.
Następnie przekazała głos konferansjerom: Julii Czajkowskiej, Julii
Jenda i Filipowi Stężały. Uczniowie
w profesjonalny sposób uatrakcyjniali przebieg imprezy, zapowiadając
wokalistów w językach obcych.
W konkursie udział wzięli
uczniowie z ZS w Laskach i Trzcinicy, prezentując swoje umiejętności
wokalne i językowe w trzech grupach
wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII szkoły podstawowej - III gimnazjum. Piosenki były
wykonywane w języku angielskim,
niemieckim i rosyjskim. Wszyscy
uczestnicy byli znakomicie przygotowani, wykazując się zarówno talentem wokalnym, jak i dobrą znajomością języków obcych.
Zwycięzców wyłoniło jury w
składzie: Iwona Maciejewska, Marek Kowalczyk, Elżbieta Kowalik i
Katarzyna Kuboszek.

Nagrody specjalne przyznał również Samorząd Uczniowski, który
obradował w składzie: Dominika
Smyrek, Paulina Tomalik i Oliwia
Maciołek.
Uczniów do konkursu przygotowywali: z Zespołu Szkół w Laskach:
Kinga Kossek–Trelińska, Piotr
Czarnasiak, Joanna Jenda, Wiesława Trzęsicka, Honorata Bieda,
Danuta Wieczorek, Karolina Bakalarz; z Zespołu Szkół w Trzcinicy:
Agnieszka Podejma–Wróblewska,
Agnieszka Napierała, Grażyna
Grześniak.
Nagrody ufundował wójt gminy
Trzcinica, a wręczyły je: sekretarz
gminy Trzcinica Reneta Ciemny i
dyrektor H. Smyrek, gratulując serdecznie laureatom i uczestnikom
konkursu.
Organizacją konkursu zajęli się:
Danuta Wieczorek, Wiesława Trzęsicka, Honorata Bieda oraz Piotr
Czarnasiak.
Oprac. bem
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Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wydała okolicznościową pocztówkę prezentującą Dekanalne Sanktuarium
MBNP w Wodzicznej

Wydano jubileuszową pocztówkę
Najnowsza pocztówka wydana
została z okazji jubileuszu 125-lecia
obecności Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Wodzicznej. Wydawnictwo okolicznościowe przedstawia
łaskami słynący obraz Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w
Wodzicznej, poświęcony przez
Ojca Św. Leona XIII w 1894 r.
Umieszczony został on na tle
Dekanalnego Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Wodzicznej, w którym się znajduje. Obraz ten przeniesiono uroczyście w procesji z Trzcinicy 5
listopada 1894 roku. Tego też
dnia kościółek poświęcono.
Wydawnictwo zostało opracowane przez Renatę Gość –
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, natomiast
projekt i druk wykonała firma
ESNET. Autorką fotografii obrazu MB jest dyrektor biblioteki,
natomiast sanktuarium na zdjęciu
uwieczniła Ewelina Smyrek.
- Aby zachować, udokumentować i pokazać dziedzictwo kulturowe
naszej „małej ojczyzny”, Gminna
Biblioteka Publiczna w Trzcinicy
prowadzi również działalność wydawniczą. Wydawnictwa biblioteki:
pocztówki, foldery, publikacje regionalne, traktują o rożnych wydarzeniach z naszej gminy. Nie pozwalają
zapomnieć o ludziach tu żyjących,

kulturze, tradycji, wydarzeniach, są
żywą kartą historii zapisaną w murach trzcinickiej placówki – mówi
R. Gość. - Biblioteka od wielu już
lat pozyskuje dodatkowe fundusze

na działania upamiętniające różnorodne wydarzenia historyczne i rocznice, jak również ukazujące lokalne
dziedzictwo i piękno.
Okolicznościowe pocztówki będą
rozdawane podczas tegorocznego odpustu ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dekanalnym Sanktuarium w Wodzicznej. Dla czytelników
dostępne są w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15

Region

gmina
cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14

Gmina Trzcinica pozyskała dofinansowanie trzeciego etapu etapu budowy kanalizacji

Trzeci etap z dofinansowaniem

23 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 771/2019 w sprawie
zwiększenia alokacji oraz wyboru
do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr
RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 dla
Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Gmina Trzcinica uzyskała dofinansowanie zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa
systemu zaopatrzenia w wodę wraz z
odtworzeniem dróg w miejscowości
Trzcinica – etap III”.

Wartość całkowita trzeciego etapu
inwestycji to 5.284.095,38 zł, z czego
3.184.967,44 zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne.
Planowane na 2020 r. przedsięwzięcie obejmie ulice: Polną, Piasko-

wą, Leśną, Zacisze, Zieloną, Kwiatową i Lipową, pozostałą część ulicy
Kluczborskiej i pozostałą część ulicy
Pocztowej w miejscowości Trzcinica.
Oprac. bem

Odkryją (nie)znane dzieje
Ziemi Trzcinickiej

Realizacja inwestycji zaplanowana
została na przyszły rok

W ramach projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Trzcinicy dzieje gminy odkrywane będą między innymi podczas gry wiejskiej

wieści znad pomianki
czerwiec 2019, nr 23 (925)
Podsumowanie gminnych eliminacji konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”

Strażacka służba

w oczach przedszkolaków i uczniów
24 maja br. wójt gminy Adam
Kopis, prezes Zarządu Oddziału

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy będzie realizowała w tym roku kolejny projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”

Gminnego ZOSP RP Jerzy Flaczyk,
inspektor ds. wojskowych i OC w

Konkurs podsumowano podczas spotkań
z przedszkolakami i uczniami z terenu gminy

Wyniki eliminacji gminnych konkursu „Zapobiegajmy pożarom”
Grupa I (przedszkola)
1. Stefania Gąszczak - Samorządowe Przedszkole w Łęce Opatowskiej
2. Szymon Woźnica - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Siemianicach
Oddział Zamiejscow y w Rakowie
Rakowie
3. Julia Olek - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Siemianicach Oddział Zamiejscow y w
Wyróżnienia:
Zofia Janas - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Siemianicach
Rakowie
Małgorzata Nawrot - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Siemianicach Oddział Zamiejscowy w
Grupa II (szkoły podstawowe kl. I-III)
1. Marta Sieczka - SP Opatów, kl. II
2. Oliwia Krzymińska - SP Opatów, kl. II
3. Samuel Grobelny - SP Łęka Opatowska, kl. II
Wyróżnienia:
(kl. I)
Karolina Napierała - SP Opatów (kl. I), Lena Ostroga - SP Opatów (kl. I), Maja Nawrot - SP Opatów
IV-VI)
kl.
we
podstawo
(szkoły
III
Grupa
1. Kacper Żłobiński - SP Opatów, kl. IV A
2.Krzysztof Napierała - SP Opatów, kl. V
3. Aleksandra Poprawa - SP Siemianice, kl. VI
Wyróżnienie:
Bartosz Pietras - SP Siemianice, kl. VI
Grupa IV (szkoły podstawowe kl. VII i VIII oraz gimnazjum kl. III)
1. Kacper Kupczak - SP Opatów, kl. VII
2. Wiktoria Grzegorek - SP Opatów, kl. VIII
3. Aleksandra Wrzalska - SP Opatów, kl. VII
Wyróżnienia:
Malwina Kosińska - SP Opatów (kl. VII), Julita Wróbel - SP Siemianice (kl. VII),
Weronika Taras - SP Opatów (kl. VII)

Urzędzie Gminy Renata Woźnica odwiedzili przedszkolaków oraz
uczniów ze szkół podstawowych z
terenu gminy Łęka Opatowska. Spotkanie z dziećmi miało na celu podsumowanie konkursu plastycznego
szczebla gminnego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zapobiegajmy
pożarom”.
Organizatorem Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” był Zarząd Główny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i
Zarządy Oddziałów Związku przy
współpracy Urzędu Gminy w Łęce
Opatowskiej oraz placówek oświatowych z terenu gminy Łęka Opatowska.
- Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną
przeciwpożarową, tradycją i życiem
strażackich środowisk oraz rozwój
uzdolnień plastycznych – wyjaśniają
organizatorzy. - Uczestnicy konkursu w swoich pracach ukazali różnorodność i wszechstronność działań
zawodu strażaka podczas pełnienia
trudnej i niebezpiecznej służby oraz
znaczenie pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu
człowiekowi.
Na szczeblu gminnym najlepsze
prace w poszczególnych grupach wyłoniła komisja pod przewodnictwem
wójta A. Kopis. W jej skład weszli
również Małgorzata Gąszczak,
Barbara Kulak, J. Flaczyk i Henryk Bajor.
Zwycięzcy eliminacji gminnych
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez wójta
gminy Łęka Opatowska.
- Wszystkim uczestnikom, jak
i opiekunom dziękujemy za udział
w konkursie i zachęcamy do udziału
w przyszłym roku, a wyróżnionym
serdecznie gratulujemy - podsumowują organizatorzy tegorocznych eliminacji gminnych.
Oprac. bem

Wartość
projektu
wynosi
26.530,00 zł (z tego 21.000,00 stanowi dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie, natomiast
kwota w wysokości 5.530,00 zł to
środki stanowiące przychody własne Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy).
Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy w ramach programu „Patriotyzm jutra” na zadanie
„(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej” uzyskał bardzo wysoką ocenę
oraz został rozpatrzony pozytywnie i
otrzymał dofinansowanie.
Przewidziane w jego ramach
działania polegają na przygotowaniu
i przeprowadzeniu gry wiejskiej z
zagadkami historycznymi dla przedstawicieli różnych grup mieszkańców gminy oraz wydaniu publikacji
regionalnej, traktującej o ciekawych

dziejach miejscowości Trzcinica. Publikacja zostanie rozdana bezpłatnie
mieszkańcom na spotkaniu kulturalnym podsumowującym projekt.
Odbiorcami realizowanego przez bibliotekę przedsięwzięcia będą mieszkańcy z terenu gminy Trzcinica.
- Życie w takiej postaci, jakie
pokazują materiały źródłowe i stare
fotografie znikło już z naszej współczesnej historii, warto jednak zachować o nim pamięć. Obecnie wśród
mieszkańców małych miejscowości
występuje wielki głód dumy ze swojej
„małej ojczyzny” - mieszkańcy lubią
poznawać swoją historię, zdarzenia
z przeszłości swoich rodzin, zwyczaje, ciekawostki i piękno lokalne.
Natomiast realizacja gry wiejskiej
będzie okazją do wspaniałej integracji mieszkańców – tłumaczy dyrektor
biblioteki Renata Gość. Oprac. bem

Jeszcze w tym roku na terenie sołectwa Siemianice powstanie Otwarta Strefa Aktywności, na realizację której Gmina
Łęka Opatowska pozyskała 50.000 zł dofinansowania

Otwarta Strefa Aktywności
powstanie w Siemianicach

Gmina zakwalifikowała się do
dofinansowania w tegorocznym
naborze w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) - edycja 2019
prowadzonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Jeszcze w tym roku na terenie sołectwa Siemianice powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Na realizację
projektu pozyskano dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w
kwocie 50.000 zł. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie około 100.000 zł.
W ramach zrealizowanej inwe-

stycji do dyspozycji mieszkańców
będzie: strefa relaksu wyposażona
w stół betonowy do gry w szachy i
chińczyka, stół do gry w piłkarzyki oraz ławki, metalowe kosze na
śmieci i stojaki na rowery. Powstanie
siłownia plenerowa, w skład której
będzie wchodzić: biegacz, orbitrek,
wioślarz, prasa nożna/wyciąg górny,
motyl integracyjny, wahadło, odwodziciel. Kolejny element Otwartej
Strefy Aktywności w Siemianicach
to plac zabaw wyposażony w m.in.
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy, huśtawki wahadłowe, bujak i karuzelę.
Oprac. bem

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

US£UGI

Sprzedam gospodarstwo rolne z zabudowaniem o pow. 9,50 ha - Brzezinki. Cena do
uzgodnienia. Tel. 790 295 168.
(TK 137/05/19)

Masaż. Tel. 694 096 722. (TK 142/06/19)

Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 129/05/19)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe Murator. Tel. 889 914 907. (TK 141/06/19)
Do wynajęcia pokój jedno- lub dwuosobowy
- Kępno. Tel. 607 168 993.
(TK 140/06/19)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
48 m2 w bloku - Kępno, od m-ca lipca 2019.
Tel. 667 572 438.
(TK 135/05/19)
Do wynajęcia mieszkanie 54 m2, dwupokojowe, I piętro, w kamienicy (centrum Kępna).
Tel. 604 904 358.
(TK 133/05/19)
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
posiadam swój sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 131/05/19)
Firma Rema-Mur: usługi murarskie, budowa domów, fundamenty, stropy.
Tel. 665 184 411.
(TK 128/05/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
klinkier i inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 98/04/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
motoryzacja
Sprzedam opla astrę H, 2006 r., 1.4 silnik,
benzyna. Tel. 663 676 978. (TK 139/06/19)
Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.

Sprzedam forda focusa MK2,
rok 2005, 1.6 TDCi, 90 KM.
Cena do negocjacji. Tel. 723 430 524.
(TK 129/05/19)

Kępno, dnia 27 maja 2019 roku

Sprzedam opla zafirę, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak.
Tel. 660 614 794.
(jack)
praca
Meble Skąpski zatrudni: operatora centrum
wiertarskiego Skiper 100, magazynierów
oraz osoby do produkcji mebli. Informacje
w siedzibie firmy Donaborów 40
lub tel. 665 521 471.
(TK 143/06/19)
Firma ogólnobudowlana zatrudni pracowników na stanowiska: dekarzy, cieśli,
zbrojarzy, brukarzy, pomocników brukarzy,
operatorów koparko-ładowarki. Wynagrodzenie od 3,5 do 6 tys. zł. Praca na miejscu.
Tel: do godz 15:00 – 783 081 888, po godz
15:00 – 605 467 605.
(TK 138/05/19)
Firma Ares w Krążkowach zatrudni:
tapicerów. BARDZO WYSOKIE
WYNAGRODZENIE. Tel. 604 848 194.
(TK 134/05/19)
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy na terenie kępna i okolic.
tel: 501 318 336.
(TK 132/05/19)
Firma Rema-Mur zatrudni murarza,
pomocnika murarza. Tel. 665 184 411.
(TK 127/05/19)

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
WGKNOŚiPP.6840.12.2018/4

WGKNOŚiPP.6840.11.2018/5

Kępno, dnia 27 maja 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
1. Zamiana prawa własności do niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność komunalną Gminy Kępno,
położonej w miejscowości Domanin, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie
Domanin, jako działka nr 62/2 o powierzchni 0,7099 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr
KZ1E/00049896/4
na
2. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność osoby fizycznej, położonej w miejscowości Domanin,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce
ewidencyjnej Kępno, obrębie Mikorzyn jako działka nr 437/3
o powierzchni 0,4377 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie
prowadzi księgę wieczysta nr KZ1E/00011290/1
w celu regulacji stanu prawnego obu nieruchomości.
Nieruchomość wymieniona w ust. 1 pkt. 1 stanowi własność Gminy
Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz
nie jest przedmiotem zobowiązań.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, w okresie
od 6 czerwca 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą przy
ul. Kościuszki nr 9 w Kępnie – (tel. 62 / 78 25 810) lub pisząc na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa nr 1, 63-600 Kępno.
WGKNOŚiPP.6840.2.2019/4

Kępno, dnia 29 maja 2019 roku

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
nieruchomości różne

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Wydzierżawię łąkę 1 ha - Świba.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 126/05/19)

informuje o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

informuje o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Domanin, miejscowości Domanin, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 62/1 o powierzchni
0,8377 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00049896/4.
Nieruchomości stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w miejscowości
Kierzno, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kierzno jako działka ewidencyjna nr 680
o powierzchni 0,0100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi
księgę wieczystą nr KZ1E/00049896/4.
Nieruchomości stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem
zobowiązań.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
przy ul. Ratuszowej 1 oraz przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie,
w okresie od 6 czerwca 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie:
oraz strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kępno.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy
ul. Ratuszowej 1 oraz przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie,
w okresie od 6 czerwca 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie:
oraz strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kępno.

3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9
(tel. 62 78 25 810) adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1,
63-600 Kępno.

3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9
(tel. 62 / 78 25 810) – adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1,
63-600 Kępno.

rolnicze
Sprzedam: przegrabiarko-zgrabiarkę siedmiogwiaździstą oraz kosiarkę „Osa”.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 125/05/19)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 105/04/19)
Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 88/03/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
sprzedam
Sprzedam dwie frezarki, sprawne - 2000 zł
do uzgodnienia. Tel. 784 082 469.
(TK 130/05/19)
Sprzedam piłę panelową firmy Bernard
wraz z odciągiem - 7000 zł do uzgodnienia.
Tel. 784 082 469.
(TK 130/05/19)
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Ogłoszenia

reklamy
Gabinet chirurgiczny
Wojciech Żółtaszek
Czwartki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Podejmę pracę jako

kierowca

w transporcie krajowym
- doświadczenie zawodowe,
- wszystkie kategorie
prawa jazdy,
- aktualne uprawnienia
na przewozy osób i rzeczy.
Posiadam uprawnienia
i doświadczenie
jako operator
wózka widłowego.

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

Firma Novotex w Taborze Wielkim
zatrudni pracownika na stanowisko

Telefon: 600 924 739.

mechanik pojazdów
samochodowych.
Dobre warunki pracy i płacy.
Kontakt: 603 940 767.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH

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

sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.
Telefon: 518 973 923.

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

tel.

TAPICERÓW

do wynajęcia

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

SUKNIE ŚLUBNE

lokal handlowo-usługowy

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

OFERUJEMY TAK¯E:
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

do wynajęcia

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

 bolerka  welony

komfortowe mieszkanie

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

lek. med. Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie
przyjmuje w œrody od 17.00 do 18.30, Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.

kontakt: 600 959 111.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777

Tygodnik Kępiński 6 czerwca 2019
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Recenzje

reklamy

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

PARTNER CUK UBEZPIECZENIA
u nas:

Agnieszka Olejnik - „Dworek w Miłosnej”
Wyobraź sobie długą, wysadzaną strzelistymi drzewami aleję, wiodącą do pełnego wspomnień dworku w stylu angielskim. Zajrzyj do rosarium z ogrodnikiem Antonim, przejdź się nad
staw, odetchnij zapachem lawendy… Zajrzyj do miejsca, gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością. Daj się uwieść niespiesznemu rytmowi życia w cichym miasteczku Miłosna. Bogna
Rytter, dziedziczka posiadłości, zapisuje swój majątek jedynym krewnym – kuzynkom Adzie i
Monice. Co zrobią z nieoczekiwanym spadkiem? Czy każda zmiana jest zmianą na lepsze? Jak
ułożą się stosunki między dwiema niemal obcymi kobietami, między którymi staną wielkie
pieniądze i… mężczyzna? Stare mury kryją niejedną tajemnicę. A kiedy do dworku wprowadzi
się młodość, wraz z nią zamieszkają tam marzenia, namiętności i tęsknoty.

0,99

■ opłacisz wszystkie rachunki za
gr,
■ doładujesz telefon na kartę,
■ podasz stan licznika za energie, a my wydrukujemy fakturę,
doładujesz licznik na kartę,
■ ubezpieczysz dom / mieszkanie oraz wszystkie pojazdy,
■ ubezpieczenia turystyczne, rolne, nnw i wiele innych,
■ wyślesz / odbierzesz paczkę gls.

zapraszamy!
Kępno, ul. Warszawska 32, tel. 607 635 871.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Daniel Wyszogrodzki - „Ale musicale! Złote stulecie”
Daniel Wyszogrodzki opowiada o tym fenomenie z perspektywy bieżącej, odwołując się
szeroko do stuletniej historii zjawiska i nie unika także kontekstu polskiego. Kompendium wypełniają napisane z polotem teksty o spektaklach i o ich twórcach, a także rozliczne ciekawostki
i anegdoty. Są omówienia tak ważnych musicali, jak „West Side Story”, „Jesus Christ Superstar”, „Koty” czy „Les Misrables”, ale także najnowszych sensacji – spektakli „Księga Mormona” i „Hamilton”. Są opowieści o twórcach, takich jak George Gershwin, Leonard Bernstein czy
Andrew Lloyd Webber. Nie brak także danych o premierach, sukcesach i porażkach, biletach i
płytach. To fascynująca podróż: od kompozytora do teatru, od premiery do sukcesu, od Broadwayu po Warszawę. Autor zna temat w teorii i praktyce. Brał udział w polskich produkcjach najsłynniejszych światowych tytułów. Współpracuje ze znanymi twórcami, regularnie uczestniczy
w życiu teatralnym Broadwayu i West Endu, gorąco wspiera rozkwitającą w ostatnich latach
polską scenę musicalową. Wykłada także historię musicalu na Akademii Teatralnej w Warszawie. Obecnie pisze libretto i piosenki do premierowej produkcji teatralnej objętej ścisłą tajemnicą. Zdradzimy tylko, że zapowiada się musicalowy przebój!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ks. Józef Tischner - „Historia filozofii po góralsku”
„Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole byli tyz
piyrsymi »filozofami«. »Filozof« to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: »mędrol«. A to jest
pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy
byli górole”. Tak ksiądz Józef Tischner w swoim największym bestsellerze wyjaśniał powstanie
filozofii. Jego gawędy, w których w roli greckich filozofów występują znani i mniej znani mieszkańcy Podhala, to znakomita lektura zarówno dla tych, którzy szukają inteligentnej rozrywki,
jak i tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o dziejach ludzkiego myślenia. Jest to też wielkie
święto góralskiej gwary, którą Tischner posługuje się tak umiejętnie, że jego opowieść staje się
zrozumiała dla szerokiego grona czytelników.

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 23
SPONSORZY NAGRÓD:

Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 5 czerwca 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.	Agnieszka Olejnik - „Dworek w Miłosnej”,
2.	Daniel Wyszogrodzki - „Ale musicale! Złote stulecie”,
3.	Ks. Józef Tischner - „Historia filozofii po góralsku”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 22 nagrody otrzymuj¹:

Jan Jokiel (Nowa Wieś),
Filip Sobczak (Bralin).
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 walczył o swoje sprawy,
przekonywał innych do swoich pomysłów i odważnie bronił swojego stanowiska. Otrzymasz nowe
wiadomości, które popchną cię do działania.

Byk 21 IV – 21 V
Ktoś zachowa się lub zdecyduje zupełnie inaczej,
niż przypuszczasz. Nie denerwuj się jednak, bo cokolwiek by się nie stało, to i tak po pewnym czasie
uznasz, że wyszło ci to na dobre.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Pod Kasztanami” - 6.06.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 7.06.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 8.06.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 9.06.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 10.06.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 11.06.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 12.06.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

2.
3.
4.
5.

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

Rak 23 VI – 22 VII

6.
7.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu dojdziesz do wniosku, że musisz
jeszcze raz przemyśleć minione wydarzenia i zakończone już sprawy. Otrzymasz wiadomości od
osób, których dawno nie widziałeś.

Panna 23 VIII – 22 IX
Czas sprzyja ambitnym zamierzeniom. Podejmiesz
ważną decyzję lub weźmiesz udział w projekcie, na
jakim bardzo ci zależało. Będziesz wytrwale pracował i wykonywał polecenia zwierzchników.

Waga 23 IX – 23 X
Będziesz chciał udowadniać swoje racje i przekonywać do swoich pomysłów. Cudze zdanie nie
będzie się dla ciebie specjalnie liczyć. Karta wróży
spór lub konflikt z osobą, która zapragnie zrobić ci
na przekór.

Telefon: 514 288 733

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

Skorpion 24 X – 21 XI
Możesz otrzymać zaproszenie do podróży lub krótkiego wyjazdu, co zmieni twoje plany. Patrz śmiało
w przyszłość i myśl o korzyściach, jakie z tego powodu możesz odnieść. Konflikty i spory wyjaśnią
się na twoją korzyść.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
W sprawach zawodowych czeka cię intratna propozycja. Będziesz w dobrym nastroju, łatwiej dogadasz się z ludźmi, którzy dotychczas ci nie sprzyjali.
Podejmiesz ryzyko, a nawet zdobędziesz dodatkowe pieniądze.

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

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

Z teki Marka Kameckiego

Czeka cię zwycięstwo w sporze lub korzystne rozstrzygnięcie trudnej sprawy. Twoja cierpliwość i wiara wreszcie zostaną wynagrodzone. Poczujesz, że
warto się było starać i zbierzesz efekty swojej pracy.

(62) 78 292

kontakt:

To sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem
i jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj nowych ludzi. W pracy będzie mniej trudnych
spraw, a więcej okazji do wymiany doświadczeń.

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

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

20
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NR 23/2019 (812)

NASI
w LIGACH
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

32. kolejka | wiosna 2019
Jarota Jarocin – Mieszko Gniezno – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
31. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Bałtyk Koszalin – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

Nowe przepisy gry w piłkę nożną,
czeka nas rewolucja?
O tym, że piłka nożna przejdzie małą rewolucję mówiło się już jakiś czas temu. Oficjalnie zmiany w futbolu weszły w
życie w minioną sobotę, 1 czerwca. Do świata futbolu przenikają zatem zmiany, o których mówiło się już od kilku lat.
Dotyczyć będą one między innymi zmian zawodników, karania samych graczy jak i członków sztabów. Co zmieniło się
po 1 czerwca? Przeczytajcie w krótkim artykule.

Kolarka z Bralina zbierała pierwsze pucharowe szlify w czeskim Nowym Mieście. Młodziutka zawodniczka miała okazję rywalizować z najlepszymi obecnie juniorami na świecie

Milena Drelak

zadebiutowała w Pucharze Świata

33. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Górnik Polkowice – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
32. kolejka | wiosna 2019
Ruch Radzionków – Ślęza Wrocław – 0:2 (0:0)
NA BOISKU: 1-46 minuta
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

33. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie II Lubin – Agroplon Głuszyna – 5:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-69 minuta
32. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Stal Brzeg – 0:4 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

33. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie II Lubin – Agroplon Głuszyna – 5:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-82 minuta
32. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Stal Brzeg – 0:4 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

32. kolejka | wiosna 2019
RKS Radomsko – Włókniarz Zelów – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Mikołaj Glinkowski
(GKS Bełchatów)
I Liga Wojewódzka Junior Młodszy

12. kolejka | wiosna 2019
UKS SMS Łódź – GKS Bełchatów – 3:0 (2:0)
NA BOISKU: 61-90 minuta

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje
W miniony weekend rozegrano zawody kolarskiego Pucharu Świata Juniorów UCI MTB World Cup w czeskim Nowym Mieście. Debiut w Pucharze Świata zaliczyła Milena Drelak, reprezentantka UKS Sport Bralin. Start w gronie
najlepszych juniorów na świecie, na legendarnej i bardzo wymagającej trasie, to dla młodej bralinianki przedsionek
światowego kolarstwa górskiego. Zawodniczka UKS Sport Bralin, już jako pierwszoroczna juniorka, miała okazję po
raz pierwszy zasmakować ścigania na światowym poziomie, po raz pierwszy w Nowym Mieście, w czeskiej Mekce
kolarstwa górskiego.
>>> str. 11
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> W spotkaniu 34. kolejki Nielba Wągrowiec podejmowała na własnym obiekcie Polonię Kępno. W spotkaniu lidera z ligowym średniakiem
nie bez problemów ale obyło się bez niespodzianki

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

Polonia przegrała, ale postraszyła lidera

Lekko, łatwo i przyjemnie miało być liderowi z Wągrowca w starciu z Polonią Kępno.
Tymczasem gracze Nielby musieli się natrudzić, aby ostatecznie pokonać podopiecznych Bogdana Kowalczyka. Porażka 1:2 (0:1) wstydu nie przynosi, ale nie wnosi też nic
do dorobku punktowego biało-niebieskich. Do końca wyczerpującego sezonu pozostały
już tylko cztery kolejki.
Zdecydowanym faworytem grupowego spotkania Nielby z Polonią
Kępno byli gracze z Wągrowca, którzy zmierzają po mistrzostwo ligi,
a co za tym idzie awans na wyższy
szczebel rozgrywkowy. Kępnianie w
pojedynku z liderem musieli radzić
sobie w mocno okrojonym składzie.
Cały czas kontuzjowani są Filip Latusek, Piotr Cierlak i Kacper Skupień. Trener Bogdan Kowalczyk w
tym meczu nie mógł ponadto sko-

Wyniki 34. kolejki
MKS Nielba Wągrowiec
KKS Polonia Kępno

2 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Rafał Leśniewski - 20’, 2:0 Michał Steinke - 51’, 2:1 Łukasz Walczak - 60’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn - Mateusz Gola,
Maciej Sikora, Witold Kamoś, Karol Latusek,
Wojciech Drygas (Mikołaj Gretkiewicz - 76’),
Bernard Fai Ndukong, Miłosz Konieczny, Łukasz Walczak, Remigiusz Hojka, Borys Wawrzyniak. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
5 (2)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Jankowski - 12’, 2:0
Łukasz Jasiński - 27’, 3:0 Patryk Krzyżanowski - 68’, 4:0 Szymon Krawczyński
- 73’, 5:0 Jacek Kopaniarz - 83’.

KS Sokół Pniewy
0 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 0:1 Maciej Kaniewski - 2’, 0:2
Mariusz Poślednik- 60’.

MLKP Warta Międzychód 0 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (1)

Bramki: 0:1 Kacper Majerz - 9’, 0:2
Dawid Kuczyński - 75’, 0:3 Przemysław
Balcerzak - 90+2’.

KKS Kotwica Kórnik
LZS Orkan Śmiłowo

2 (1)
2 (2)

SKS Unia Swarzędz
KS Polonia 1912 Leszno

1 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Kamil Magdziarz - 17’, 0:2
Piotr Kalak - 37’ (samobójcza), 1:2 Dawid Urbanek - 45’, 2:2 Karol Skiba - 75’.
Bramki: 0:1 Antoni Prałat - 85’, 1:1 Paweł Koralewski - 89’.

LKS Gołuchów
0 (0)
MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (0)

Bramka: 0:1 Radosław Barabasz 90+3’.
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rzystać z Jakuba Góreckiego, Leonardo Okeke i Adriana Holaka.
Obie drużyny rozpoczęły mecz dość
zachowawczo, lecz dłużej przy piłce
utrzymywali się miejscowi. Nielba
zagrożenie stwarzała głównie po stałych fragmentach. Polonia próbowała kontratakować, a bardzo aktywni
byli zwłaszcza Borys Wawrzyniak i
Łukasz Walczak. Wynik otworzył w
20. minucie Rafał Leśniewski, który
otrzymał podanie z prawego skrzydła,
odwrócił się w polu karnym i strzałem z okolic pola karnego uderzył
nie do odbrony. Piłka odbiła się jeszcze od słupka zanim zatrzepotała w
siatce. Mimo kilku okazji z obu stron
wynik do przerwy nie uległ już zmianie. Mecz na dobre rozkręcił się po
zmianie stron. Najpierw zaatakowała
Polonia, która jednak już w 50. minucie została skarcona. Dośrodkowanie
z rzutu wolnego wykorzystał Michał
Steinke i było już 2:0. Wszyscy, któ-

MKS Olimpia Koło
LZS Krobianka Krobia

3 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Czajka - 13’, 2:0
Szymon Bartosik - 25’, 3:0 Patryk Olczyk
- 69’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 2 (0)
KP Obra 1912 Kościan
3 (2)

Bramki: 0:1 Piotr Sznabel - 20’, 0:2 Jakub
Płotkowiak - 26’, 1:2 Piotr Mroziński - 61’,
2:2 Kacper Serwatka - 79’, 2:3 Krzysztof
Marchewka - 90+3’ (z karnego).

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (2)
KS Opatówek
4 (1)

Bramki: 1:0 Michał Kucharski - 15’, 2:0
Tomasz Krakowski - 23’, 2:1 Stayko Stoychev - 36’, 2:2 Christian Nnamani - 51’, 3:2
Jakub Michalski - 74’, 3:3 Stayko Stoychev - 75’, 3:4 Christian Nnamani - 87’.
Najskuteczniejsi strzelcy
26
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
24
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
23
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
20
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
19
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
19
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
18
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
15
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
15
Tomasz Neumann (Unia Swarzędz)

rzy w tamtym momencie dopisywali
już komplet punktów zmierzającej po
awans Nielbie w kolejnych minutach
mocno się zdziwili. Co prawda kilka chwil później mogło być 3:0, lecz
piłka zaledwie musnęła poprzeczkę
bramki Grzegorza Kubiszyna. Od
tego momentu inicjatywę na boisku
przejęli kępnianie, którzy całkowicie
zdominowali środek pola i walczyli
o każdy centymetr boiska. Bramka
kontaktowa padła w 60. minucie.
Długim przerzutem do Łukasza Walczaka popisał się Karol Latusek, a
błąd popełnił jeden z obrońców, który ostatecznie umieścił futbolówkę
we własnej bramce. Łukasza Walczak
mógł zostać bohaterem spotkania, po
tym jak wyprzedził obrońców, lecz
jego strzał minimalnie minął bramkę.
W końcówce powinna paść bramka
wyrównująca jednak tylko w sobie
znany sposób bramkarz Nielby obronił strzał, a później dobitkę Borysa
Wawrzyniaka. Polonia przegrała po
dobrym meczu z Nielbą Wągrowiec,
która jedną nogą jest już w trzeciej lidze. W hicie kolejki Lubuszanin wygrał w Gołuchowie po bramce w doliczonym czasie gry. Milowy krok w
kierunku utrzymania zrobiła Victoria
Września, która rozbiła Tarnovię Tarnowo Podgórne. Nie można tego samego powiedzieć o Krobiance, która
gładko przegrała w Kole i tylko cud
może ją uchronić przed spadkiem.
Polonia za tydzień w meczu o przysłowiowe „sześć” punktów zmierzy
się w Kórniku z miejscową Kotwicą.
BAS
Program 35. kolejki
Sobota, 8 czerwca 2019 roku
11:00
Polonia Leszno - Olimpia Koło
15:00
Ostrovia Ostrów - Unia Swarzędz
16:00
Lubuszanin - Warta Międzychód
16:00
Kotwica Kórnik - Polonia Kępno
16:00
Pogoń Nowe S. - Zjednoczeni
16:00
LKS Gołuchów - Centra Ostrów
16:00
Orkan Śmiłowo - KS Opatówek
16:00
Tarnovia Tarnowo - Sokół Pniewy
17:00
Obra Kościan - Victoria Września
17:00 Krobianka Krobia - Nielba Wągrowiec
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III Liga Grupa 2
32. kolejka | wiosna 2019
Jarota Jarocin - Mieszko Gniezno .............. - 2:0
Kotwica Kołobrzeg - Lech II Poznań ........... - 3:3
Radunia Stężyca - KKS Kalisz .................... - 2:2
Wierzyca Pelplin - Pogoń II Szczecin .......... - 1:2
Bałtyk Gdynia - Sokół Kleczew .................. - 4:0
Świt Skolwin - Gwardia Koszalin ................ - 5:0
Górnik Konin - Chemik Bydgoszcz ............. - 1:3
Bałtyk Koszalin - KP Starogard Gdański ..... - 3:3
Wda Świecie - Polonia Środa ......- 0:3 walkower
1. KKS Lech II Poznań
31 69 79:29
2. KKS Kalisz
32 66 67:36
3. KS Radunia Stężyca
32 66 70:33
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
32 65 63:39
5. KS Polonia Środa Wlkp.
32 57 56:39
6. MKS Mieszko Gniezno
32 55 69:52
7. SKS Bałtyk Gdynia
32 54 56:46
8. KS Świt Skolwin-Szczecin
32 54 47:32
9. KS Sokół Kleczew
32 50 45:46
10. KP Starogard Gdański
32 48 51:33
11. MKS Pogoń II Szczecin
32 41 48:58
12. KS Górnik Konin
32 37 41:53
13. KKPN Bałtyk Koszalin
32 37 55:72
14. JKS Jarota Jarocin
32 37 33:44
15. KS Gwardia Koszalin
32 30 32:65
16. BKS Chemik Bydgoszcz
32 27 35:62
17. KS Wierzyca Pelplin
31 14 31:72
18. KS Wda Świecie
32 8 20:87
IV Liga Grupa Wielkopolska
34. kolejka | wiosna 2019
Nielba Wągrowiec - Polonia Kępno ............ - 2:1
Sokół Pniewy - Ostrovia Ostrów ................. - 0:2
Victoria Września - Tarnovia Tarnowo ........ - 5:0
Unia Swarzędz - Polonia Leszno ................ - 1:1
Olimpia Koło - Krobianka Krobia ............... - 3:0
Warta Międzychód - Pogoń Nowe S. .......... - 0:3
LKS Gołuchów - Lubuszanin ....................... - 0:1
Zjednoczeni - Obra Kościan ....................... - 2:3
Centra Ostrów - KS Opatówek ................... - 3:4
Kotwica Kórnik - Orkan Śmiłowo ............... - 2:2
1. MKS Nielba Wągrowiec
34 77 80:37
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 34 71 76:30
3. SKS Unia Swarzędz
34 70 72:45

4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 34 62 72:47
5. LKS Gołuchów
34 56 68:44
6. LZS Orkan Śmiłowo
34 53 57:48
7. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 34 52 62:50
8. KP Obra 1912 Kościan
34 52 47:43
9. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 34 51 51:48
10. KS Polonia 1912 Leszno
34 50 51:39
11. KKS Polonia Kępno
34 48 55:54
12. KSS Kotwica Kórnik
34 44 68:67
13. MKS Victoria Września
34 42 49:40
14. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.34 42 51:59
15. KS Opatówek
34 40 40:62
16. KS Sokół Pniewy
34 39 42:79
17. MLKP Warta Międzychód 34 36 52:71
18. LZS Krobianka Krobia
34 29 35:87
19. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 34 20 40:77
20. MKS Olimpia Koło
34 20 40:81
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
28. kolejka | wiosna 2019
Orzeł Mroczeń - Odolanovia ...................... - 5:1
Piast Kobylin - Astra Krotoszyn ................. - 2:2
Tur Turek - Biały Orzeł .............................. - 4:1
Stal Pleszew - Zieloni Koźminek ................ - 1:1
Tulisia Tuliszków - Raszkowianka .............. - 5:2
Piast Czekanów - GKS Sompolno ............... - 1:0
Polonus Kazimierz - Victoria Ostrzeszów .... - 1:0
Wilk Wilczyn - SKP Słupca ......................... - 1:1
1. KP Victoria Ostrzeszów
28 73 93:26
2. SKP Słupca
28 58 84:43
3. MLKS Odolanovia Odolanów 27 57 63:27
4. LZS Orzeł Mroczeń
28 55 70:35
5. KS Stal Pleszew
28 44 61:41
6. KS Piast Kobylin
28 43 47:47
7. GKS Wilki Wilczyn
28 42 54:38
8. KKS Astra Krotoszyn
28 40 41:46
9. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 28 39 46:47
10. MGKS Tulisia Tuliszków
28 39 49:60
11. GKS Sompolno
28 33 40:59
12. MKS Tur 1921 Turek
28 33 33:39
13. LKS Piast Czekanów
27 28 34:56
14. LKS Raszkowianka Raszków 28 28 29:77
15. GOS Zieloni Koźminek
28 14 22:75
16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 28 12 30:80

Piłka nożna >>> W dzisiejszym numerze przedstawiamy interpretację zapisów regulaminowych dotyczących awansów i spadków z czwartej ligi oraz rozgrywek lig międzyokręgowych

Kto i gdzie spada,

wyjaśniamy o co chodzi ze spadkami
Podobnie jak w poprzednich latach przedstawiamy analizę dotyczącą awansów i spadków w rozgrywkach w naszym województwie oraz okręgu. W dzisiejszym artykule podamy zasady awansów i spadków w czwartej lidze i ligach międzyokręgowych, które
będą obowiązywały po zakończeniu obecnego sezonu 2018/2019.
Zaczynając interpretację zapisów Leszno-Poznań Zachód), KS Opatówek
regulaminowych dotyczących awan- (grupa Kalisz-Konin), Victoria Wrzesów i spadków musimy zapoznać się z śnia (grupa Kalisz-Konin), Sokół Pnienajistotniejszymi zapisami Regulaminu wy (grupa Leszno-Poznań Zachód),
Rozgrywek obowiązującego w sezonie Tarnovia Tarnowo Podgórne (grupa
2018/2019. Przypomnijmy, że z czwar- Leszno-Poznań Zachód), Kotwica
tej ligi spadają drużyny zajmujące czte- Kórnik (grupa Piła-Poznań Wschód),
ry ostatnie miejsca do właściwej tery- Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski
torialnie Ligi Międzyokręgowej. Ilość (grupa Kalisz-Konin), Polonia Kępno
drużyn spadających może zmienić się (grupa Kalisz-Konin), Obra Kościan
w związku z ewentualnymi spadka- (grupa Leszno-Poznań Zachód), Pomi lub nie z trzeciej ligi. W sezonie lonia Leszno (grupa Leszno-Poznań
2019/2020 czwarta liga zostanie zredu- Zachód). W przypadku lig międzykowana i będzie liczyła 18 drużyn.
okręgowych, regulamin przewiduje
Po przeanalizowaniu sytuacji w spadek co najmniej dwóch zespołów do
wyższych ligach wiemy już, że z roz- właściwej terytorialnie klasy okręgogrywek grupy drugiej trzeciej ligi nie wej. Jak jednak zaznaczono w regulaspadnie żaden wielkopolski zespół. minie, ilość drużyn spadających może
Najniżej sklasyfikowany Jarota Jaro- się zmienić w związku ze spadkami z
cin ma na trzy kolejki przed końcem czwartej ligi. Powyższe zapisy z załoma dziesięć punktów przewagi nad żenia przewidywały spadek jednego
strefą spadkową, zatem nie grozi mu zespołu z czwartej ligi do każdej grupy
już degradacja. Tym samym z czwartej ligi międzyokręgowej. Zatem spadek
ligi na koniec obecnego sezonu spadną każdej dodatkowej drużyny sprawi, że
dokładnie cztery zespoły. Zgodnie z re- w danej grupie ligi międzyokręgowej
gulaminem spadki z czwartej ligi będą liczba zespołów spadających zwiększy
odbywać się do właściwych terytorial- się do trzech. Zgodnie z powyższym, w
nie Lig Międzyokręgowych. Zgodnie obecnej sytuacji w tabeli, spadek Warty
z tym zapisem, poszczególne drużyny Międzychód, jako drugiej ekipy obok
w przypadku spadku trafią do nastę- Krobianki Krobia, do grupy Lesznopujących grup: Olimpia Koło (grupa -Poznań Zachód powoduje, że z tejże
Kalisz-Konin), Zjednoczeni Trzemesz- grupy na chwilę obecną spadają do klas
no (grupa Piła-Poznań Wschód), Kro- okręgowych trzy drużyny. Z pozostabianka Krobia (grupa Leszno-Poznań łych grup natomiast spadają dwa kluby.
Zachód), Warta Międzychód (grupa
BAS
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piłka nożna

Liga Międzyokręgowa Grupa 3 Kalisz-Konin >>> Już tylko dwie kolejki pozostały
do zakończenia sezonu 2018/2019. Na finiszu zabraknie jednak spodziewanych emocji,
bo najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły już jakiś czas temu

Mroczenianie nie składają broni,
Orzeł wciąż z szansami na podium

W jednym z najciekawszych spotkań 28. kolejki Orzeł Mroczeń pokonał przed własną publicznością Odolanovię Odolanów aż
5:1 (1:0). Dla podopiecznych Marka Wojtasiaka starcie z Odolanovią było z gatunku tych o „sześć” punktów. Dzięki zwycięstwu
mroczenianie w dalszym ciągu zachowują szanse na zakończenie sezonu na podium. By tak się stało Orzeł musi w dwóch ostatnich
meczach sezonu zainkasować pełną pulę i liczyć na potknięcia drużyny z Odolanowa.

Wyniki 28. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
5 (1)
MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)

Bramki: 1:0 Rafał Janicki - 42’, 2:0 Kamil
Jurasik - 47’, 3:0 Marcin Górecki - 54’,
4:0 Bartosz Moś - 55’, 4:1 Mikołaj Marciniak - 67’, 5:1 Łukasz Gajewski - 87’.
Orzeł: Rafał Peksa - Łukasz Gajewski (Tobiasz
Rabiega - 89’), Dariusz Luźniak, Bartosz Moś,
Jakub Kupczak, Rafał Janicki (Marcin Grądowy - 80’), Kamil Jurasik (Miłosz Jędrzejewski
- 77’), Daniel Parzybót, Kacper Małolepszy,
Jakub Strąk, Marcin Górecki. Trener: Marek
Wojtasiak.

KS Piast Kobylin
KKS Astra Krotoszyn

2 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Damian Gmerek - 26’, 0:2
Krzysztof Ratyński - 28’, 1:2 Mateusz Wachowiak - 53’, 2:2 Jakub Smektała - 55’.

MKS Tur 1921 Turek
4 (2)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Michał Ignaczak - 19’, 2:0 Beniamin Trzepacz - 27’, 3:0 Beniamin Trzepacz - 60’, 3:1 Oskar Maciejewski - 72’ (z
karnego), 4:1 Tomasz Kasierski - 88’.

MGKS Tulisia Tuliszków
5 (2)
LKS Raszkowianka Raszków 2 (2)

Bramki: 0:1 Mateusz Fuchs - 21’, 1:1
Patryk Janicki - 30’, 2:1 Szymon Matuszak - 35’, 2:2 Dawid Fórmański - 41’, 3:2
Szymon Matuszak - 60’, 4:2 Patryk Janicki - 75’, 5:2 Szymon Matuszak - 90+2’.

GKS Wilki Wilczyn
SKP Słupca

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Marcin Balalja - 31’, 1:1 Michał Lorencki - 60’.

Mroczenianie zadania łatwego
mieć nie będą, bo drużyna Marka
Wojtasiaka w dwóch ostatnich meczach sezonu zmierzy się z Victorią
Ostrzeszów i Polonusem Kazimierz
Biskupi, który podczas ostatniej kolej-

LKS Piast Czekanów
GKS Sompolno

1 (0)
0 (0)

Bramka: 1:0 Sebastian Smolarek - 75’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)
KP Victoria Ostrzeszów
0 (0)
Bramka: 1:0 Krzysztof Słowiński - 49’.

KS Stal Pleszew
GOS Zieloni Koźminek

1 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Jacek Pacyński - 54’, 1:1
Robert Lisiecki - 90+2’.
Najskuteczniejsi strzelcy
33
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
27
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
27
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
27
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
19
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
16
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
16
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
16
Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)
14
Patryk Adamski (Raszkowianka)
Program 29. kolejki
Piątek, 7 czerwca 2019 roku
18:00
Victoria Ostrzeszów - Orzeł Mroczeń
Sobota, 8 czerwca 2019 roku
16:00
SKP Słupca - Tur Turek
17:00
Astra Krotoszyn - Tulisia Tuliszków
Niedziela, 9 czerwca 2019 roku
11:00
Raszkowianka - GKS Sompolno
11:00
Piast Czekanów - Wilki Wilczyn
16:00
Odolanovia - Piast Kobylin
16:00
Biały Orzeł - Zieloni Koźminek
17:00
Polonus Kazimierz - Stal Pleszew

ki sprawił dużą niespodziankę pokonując na własnym stadionie Victorię
Ostrzeszów, lidera rozgrywek i świeżo upieczonego beniaminka czwartej
ligi. O sensacyjnym triumfie Polonusa
nad Victorią zadecydowała sytuacja z
pierwszych fragmentów drugiej części gry. Kluczowa dla losów okazała
się bramka Krzysztofa Słowińskiego
z 49. minuty. Lider próbował odrobić
jednobramkową stratę, ale do końcowych sekund walił głową w mur. Słabsza dyspozycja lidera na finiszu może
cieszyć graczy z Mroczenia, których
w najbliższy piątek (godz. 18:00) czeka wyjazdowa potyczka z mistrzem
rozgrywek. Orzeł po ostatnim triumfie nad Odolanovią Odolanów zachował szanse na zakończenie sezonu na
podium. By tak się stało podopieczni
Marka Wojtasiaka muszą w ostatnich dwóch meczach zdobyć komplet
punktów i liczyć jeszcze na potknięcie zajmującej aktualnie trzecie miejsce Odolanovii. Ważnym krokiem
dla mroczenian było wspomniane
zwycięstwo nad Odolanovią. Chyba
nikt w Odolanowie nie spodziewał się
tak wysokiej porażki. Także pierwsza
połowa nie zapowiadała późniejszej
klęski. Orzeł wyszedł na prowadzenie
dzięki trafieniu Rafała Janickiego
dopiero w 42. minucie. Kluczowe dla
przebiegu drugiej części gry okazało
się dziesięć minut po wznowieniu gry.
Orzeł po bramkach Kamila Jurasi-

Piłka nożna >>> O tym, że piłka nożna przejdzie małą rewolucję mówiło się już jakiś
czas temu. Oficjalnie zmiany w futbolu weszły w życie w minioną sobotę, 1 czerwca. Do
świata futbolu przenikają zatem zmiany, o których mówiło się już od kilku lat

Zmiany w przepisach stały się faktem

Do tej pory zmiany w piłce nożnej odbywały się bardzo rzadko. Nowe i zarazem rewolucyjne przepisy wchodziły w życie dosłownie raz na kilkanaście lat. Z czasem wszyscy kibice potrafili się do nich przyzwyczaić. W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi
jednak do kosmetycznych zmian, takich jak czwarta zmiana w trakcie dogrywki lub rozpoczęcie meczu podaniem do tyłu, zamiast
do przodu. Tym razem z dniem 1 czerwca do świata futbolu przenikają zmiany, o których mówiło się już od kilku lat. Co zmieniło
się po 1 czerwca? Przeczytajcie w poniższym zestawieniu. Dodajmy, że nowe przepisy przygotowane są już pod przyszły sezon.
ZAGRANIE RĘKĄ => Gol strzelony przypadkowo ręką nie będzie uznany. Każde zagranie piłki ręką będzie
karane - niezależnie od miejsca na boisku. Nie będą miały również znaczenia intencje piłkarza. Podczas interwencji nie będzie można zwiększać powierzchni ciała np. trzymając dłoń nad głową.
TRENER I SZTAB SZKOLENIOWY => Żółtą, bądź czerwoną kartką w trakcie spotkania może zostać ukarany
już nie tylko piłkarz. Jeśli arbiter uzna za słuszne, może także pokazać kartonik trenerowi lub innej osobie ze
sztabu szkoleniowego. Wciąż aktualne są ostrzeżenia oraz odesłanie z murawy.
RZUT MONETĄ => Do tej pory sędziowie proponowali zwycięzcy losowania połowę, na której dana drużyna
rozpocznie spotkanie. Przeciwnicy otrzymywali za to przywilej rozpoczęcia meczu. Tym razem, kapitan wygrywający losowanie zadecyduje, czy jego zespół woli zacząć jako pierwszy lub na której połowie boiska zacznie.
ZMIANA ZAWODNIKA => Nowe przepisy dotyczą także zmian piłkarzy. Od 1 czerwca gracz będzie zmuszony
opuścić boisko przy najbliższej linii końcowej. Jeśli więc porusza się po stronie oddalonej od ławek trenerskich,
jego zmiana oznacza zejście po drugiej stronie boiska. Ma to zapobiec tzw. „taktycznym” zmianom na czas.
UDERZENIE SĘDZIEGO => Jeśli futbolówka trafi przypadkowo arbitra, ten zmuszony będzie gwizdnąć i rozpocząć grę od rzutu sędziowskiego. Obecnie sędzia traktowany jest jako powietrze i żaden jego kontakt z piłką
nie powoduje przerwania akcji.
MUR => W przypadku rzutu wolnego, ustawiający się do niego piłkarze, muszą zachować między sobą odległość jednego metra. Przepis obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy bramki zamierza bronić trzech lub więcej
zawodników drużyny przeciwnej.
RZUT WOLNY => Stały fragment gry może zostać wykonany jeszcze przed pokazaniem przez arbitra kartki.
Sędzia może wyciągnąć ją nawet po oddaniu strzału.
RZUT KARNY => Bramkarz może stać na linii bramkowej tylko jedną stopą.

ka, Marcina Góreckiego i Bartosza
Mosia prowadził w 55. minucie 4:0.
Przyjezdni odpowiedzieli trafieniem
Mikołaja Marciniaka, ale ostatnie
słowo i tak należało do mroczenian.
Wynik meczu trzy minuty przed końcem ustalił Łukasz Gajewski.
O ile starcie Orła z Odolanovią było jednym z najciekawszych
spotkań minionej kolejki, o tyle derbowy pojedynek Piasta Kobylin z
Astrą Krotoszyn był bez wątpienia
absolutnym hitem 28. serii gier. Piast
zremisował z Astrą 2:2. Pierwsza połowa należała do krotoszynian, ale po
zmianie stron do głosu doszli miejscowi. W pierwszej połowie podopieczni
Krzysztofa Wiewióra zdominowali
wydarzenia na boisku i udokumentowali to dwoma trafieniami. Wprawdzie początkowe dwadzieścia minut
było dość spokojne, ale w 26. minucie Damian Gmerek dał krotoszy-

nianom prowadzenie. Ledwie dwie
minuty później Bartłomiej Wosiek
po raz drugi musiał wyciągać piłkę z
siatki, a na listę strzelców wpisał się
Krzysztof Ratyński. Do szatni goście schodzili więc z dwubramkowym
prowadzeniem i nic nie zapowiadała
powrotu kobylinian. Po zmianie stron
to jednak Piast prezentował się znacznie lepiej. Pierwsze akcje Piasta były
obiecujące, ale nie przyniosły spodziewanego efektu. W 53. minucie
Mateusz Wachowiak pokonał krotoszyńskiego bramkarza i ten gol dodał
kobylinianom skrzydeł. Już dwie minuty później do remisu doprowadził
niezawodny Jakub Smektała. Do samego końca obie drużyny starały się
przechylić szalę zwycięstwa na swoją
korzyść, ale wynik już się nie zmienił
i spotkanie zakończyło się sprawiedliwym podziałem punktów.
BAS

wyniki i tabele
Kaliska Klasa Okręgowa
28. kolejka | wiosna 2019
Victoria Laski - GKS Grębanin .................... - 1:2
Prosna Kalisz - LZS Cielcza ........................ - 0:1
WKS Witaszyce - CKS Zbiersk .................... - 1:3
Zefka Kobyla Góra - Korona-Pogoń ........... - 2:1
Olimpia Brzeziny - LZS Doruchów .............. - 3:2
Barycz Janków P. - LKS Czarnylas ............. - 1:1
Pogoń Trębaczów - GKS Żerków ................ - 0:2
Victoria Skarszew - GKS Rychtal ................ - 2:1
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
28 61 72:21
2. GKS Rychtal
28 59 71:41
3. Barycz Janków Przygodzki 28 53 54:34
4. KS Victoria Skarszew
28 47 58:49
5. LKS Czarnylas
28 47 62:46
6. LKS Olimpia Brzeziny
28 45 54:49
7. WKS Witaszyce
28 42 55:64
8. GKS Grębanin
28 41 56:48
9. GKS Żerków
28 39 39:41
10. LZS Cielcza
28 38 50:46
11. LZS Pogoń Trębaczów
28 35 32:48
12. LZS Doruchów
28 34 39:54
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 28 34 39:42
14. CKS Zbiersk
28 34 35:45
15. KS Prosna Kalisz
28 31 55:69
16. LZS Victoria Laski
28 2 19:93
Kaliska Klasa A Grupa 1
24. kolejka | wiosna 2019
LKS II Gołuchów - Sokoły Droszew ............. - 4:2
Pelikan Nowy Karolew - Grom Golina ........ - 3:6
RKS Radliczyce - Czarni Dobrzyca .............. - 5:2
Szczyt Szczytniki - Jaskiniowiec Rajsko .... - 12:2
Prosna Chocz - Żaki Taczanów ................... - 0:0
Gladiatorzy Pieruszyce - Ogniwo Łąkociny .- 1:0
KS Kościelna Wieś - LZS Godziesze ...... - 0:3 wo.
1. LZS Ogniwo Łąkociny
24 64 80:21
2. LZS Grom Golina
24 52 78:38
3. LKS II Gołuchów
24 49 65:26
4. LZS Godziesze
24 41 54:46
5. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 24 41 57:40
6. MLKS Czarni Dobrzyca
24 40 50:35
7. LZS Szczyt Szczytniki
24 33 64:63
8. UKS Żaki Taczanów
24 32 47:51
9. PUKS Sokoły Droszew
24 31 62:65
10. KS Jaskiniowiec Rajsko
24 31 37:54
11. LZS Prosna Chocz-Kwileń 24 28 46:56
12. RKS Radliczyce
24 16 32:78
13. KS Pelikan Nowy Karolew 24 6 23:92
14. KS Kościelna Wieś
24 26 47:77
Kaliska Klasa A Grupa 2
24. kolejka | wiosna 2019
OKS Ostrów Wlkp. - LKS Jankowy .............. - 1:1
Strażak Słupia - Pelikan Grabów ............... - 2:0
Ostrovia II Ostrów - KS Rogaszyce ............. - 0:1
Sokół Świba - Płomień Opatów .................. - 2:0
LZS Czajków - Wielkopolanin .................... - 1:4
Sulimirczyk - Sokół Bralin ......................... - 2:2
Zawisza Łęka O. ................................... - pauza
1. LZS Pelikan Grabów
22 46 49:23
2. LZS Strażak Słupia
22 41 44:37
3. LKS Jankowy 1968
23 40 42:38
4. LKS Sokół Świba
22 39 60:46
5. Zawisza Łęka Opatowska
22 37 34:36

6. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 22 36 50:32
7. OKS Ostrów Wlkp.
22 35 48:39
8. KS Rogaszyce
22 29 28:39
9. LKS Sokół Bralin
22 26 35:42
10. LZS Płomień Opatów
22 26 37:41
11. LZS Czajków
22 23 45:48
12. Sulimirczyk Sulmierzyce 22 17 25:50
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 23 13 42:68
Kaliska Klasa B Grupa 1
20. kolejka | wiosna 2019
Piast II Kobylin - Błysk Daniszyn ............... - 0:0
CKS Zduny - Las Kuczków ......................... - 1:1
Tarchalanka - Czarni Wierzbno ................. - 3:1
KUKS Zębców - LZS Chynowa .................... - 0:6
Sokół Chwaliszew - GKS Jaraczewo ............ - 2:4
Błękitni Chruszczyny - LKS Gorzyce Małe ... - 2:2
1. GKS Jaraczewo
20 51 90:26
2. LZS Błękitni Chruszczyny 20 47 61:31
3. LZS Chynowa
20 36 54:35
4. LZS Las Kuczków
20 35 44:33
5. CKS Zduny
20 33 57:39
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 20 33 56:44
7. LZS Sokół Chwaliszew
20 26 48:41
8. LKS Gorzyce Małe
20 24 38:43
9. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 20 19 32:76
10. LKS Czarni Wierzbno
20 17 30:55
11. LZS Błysk Daniszyn
20 14 17:45
12. KS Piast II Kobylin
20 8 21:80
Kaliska Klasa B Grupa 2
20. kolejka | wiosna 2019
Sparta Russów - Wicher Mycielin ............... - 4:2
Wtórkowianka Wtórek - Dragon Dzierzbin .- 2:0
KS Kamień - Huragan Szczury ................... - 0:7
Orzeł Wysocko Wielkie - Korona Chełmce .- 10:2
Iskra Sieroszewice - Panda Pamięcin ... - 3:0 wo.
1. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 18 44 59:17
2. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 19 43 81:33
3. LZS Huragan Szczury
18 41 58:19
4. LZS Sparta Russów
18 32 53:30
5. LZS Korona Chełmce
19 31 56:40
6. LZS Wicher Mycielin
18 25 49:52
7. LKS Wtórkowianka Wtórek 18 23 37:43
8. LKS Liskowiak Lisków
18 21 35:62
9. KS Kamień
18 16 29:52
10. LZS Dragon Dzierzbin
18 12 26:60
11. LKS Panda Pamięcin
18 1 9:84
Kaliska Klasa B Grupa 3
17. kolejka | wiosna 2019
Zryw Kierzno - Polonia II Kępno ................ - 4:0
LZS Ostrówiec - Masovia Kraszewice .......... - 4:6
Lilia Mikstat - LZS Siedlików ...................... - 4:2
LZS Mikorzyn - LZS Trzcinica ..................... - 1:2
Dąb Dębnica - KS Hanulin ......................... - 4:2
1. LZS Lilia Mikstat
17 51 60:14
2. KS Hanulin
17 29 45:28
3. LZS Siedlików
17 27 41:34
4. LKS Masovia Kraszewice
17 25 35:35
5. LZS Ostrówiec
17 25 42:35
6. LZS Zryw Kierzno
17 23 45:49
7. LKS Dąb Dębnica
17 19 38:44
8. LZS Trzcinica
17 17 27:47
9. KKS Polonia II Kępno
17 16 26:52
10. LZS Mikorzyn
17 13 34:55

Tygodnik Kępiński 6 czerwca 2019

23
III

Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Do 30 czerwca potrwa zgłaszanie
klubów do rozgrywek w sezonie 2019/2020. Będzie to
ostateczny termin przyjmowania wniosków. Od tej daty
rozpocznie się układanie terminarzy rozgrywek seniorskich i młodzieżowych

Czerwiec ostatnim
miesiącem zgłoszeń

Piłka nożna >>> W ciągu 5 lat Polski Związek Piłki Nożnej przeznaczy około 31 milionów złotych na rozwój regionalnej i amatorskiej piłki w Polsce. Zarząd zaakceptował projekt, zmieniający system opłat dla klubów z niższych lig i klas rozgrywkowych

31 milionów od PZPN,
wielkie wsparcie dla piłki regionalnej
Podczas jednego z ostatnich posiedzeń zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej zaakceptowano projekt uchwały określającej ryczałtowe opłaty dla klubów trzeciej ligi oraz niższych klas rozgrywkowych. Zyskają na tym Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, a przede
wszystkim kluby piłkarskie na poziomie amatorskim.

Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej prowadzi zgłoszenia zespołów do rozgrywek w
sezonie 2019/2020. W tym roku zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca. Przypomnijmy, że wskutek
zmian w zarządzaniu rozgrywkami ligowymi w Polsce,
od sezonu 2019/2020 organizatorem wszystkich rozgrywek ligowych jest Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
Formularze zgłoszeniowe zostały
już rozesłane do klubów mailowo, są
one również dostępne na stronie internetowej Związku w zakładce Regulaminy i dokumenty. Przypomnijmy, że wskutek zmian w zarządzaniu
rozgrywkami ligowymi w Polsce,
od sezonu 2019/2020 organizatorem
wszystkich rozgrywek ligowych jest
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. W związku z tym formularze
zgłoszeniowe należy wysyłać pod
następujące adresy: listownie – ul.
Warmińska 1, 60-622 Poznań, mailowo – rozgrywki@wielkopolskizpn.
pl. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami bieżąca obsługa w trakcie
rozgrywek będzie prowadzona przez
biura terenowe funkcjonujące na obszarze obecnych okręgów. Czas na
zgłoszenie drużyn upływa 30 czerwca (w przypadku III ligi - 15 czerwca). Po tym terminie przedstawiony
zostanie finalny kształt lig ustalony
na podstawie zapisów Regulaminu
Rozgrywek 2018/2019 i załączonych

do niego zasad awansów i spadków w
rozgrywkach seniorskich i młodzieżowych. Wszelkie opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach w następnym
sezonie i kolejnych należy kierować
bezpośrednio na wskazane konto
związkowe. Zgodnie z informacją
przekazaną przez Polski Związek
Piłki Nożnej w piśmie z dnia 31 maja
2019 roku, dokonywanie przez kluby
opłat za uczestnictwo w rozgrywkach
jest możliwe tylko i wyłącznie bezpośrednio na rzecz właściwego związku
wojewódzkiego. Przedmiotowe opłaty muszą być uiszczane na wskazane
konto bankowe, którego właściwy
związek jest jedynym i wyłącznym
dysponentem. W przypadku Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
wpłaty z tytułu udziału w rozgrywkach w naszym województwie przekazywać należy na konto główne:
95 1020 4027 0000 1202 0031 4260,
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej,
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań.
BAS

Ogłoszenie
Zarząd KKS Polonia Kępno
zaprasza członków oraz wszystkich
zainteresowanych działalnością Klubu
na zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się 7 czerwca br., tj. w piątek,
w Cafe-Club Polonia, o godzinie 18.00.
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
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Reforma standaryzacji opłat ma
ograniczyć koszty administracyjne.
Wiele opłat zastąpionych zostanie
jedną roczną składką (ryczałtem), co
ograniczy koszty administracyjne
po stronie zarówno Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej, jak i samych
klubów piłkarskich. Opłaty ponoszone przez kluby będą w zdecydowanej
większości niższe niż dotychczas, a
zniżki sięgną około 85% (w Polsce
średnio 50%).
Prezes Polskiego Związku Piłki
Nożnej Zbigniew Boniek podkreśla
konsekwentne działania federacji: –
Ta ostatnia propozycja wpisuje się
w całą naszą politykę wspomagania
piłki amatorskiej, młodzieżowej, a
także małych klubów i środowisk
piłkarskich. Działamy sprawnie,
skutecznie i możemy sukcesywnie
finansować tak ciekawe projekty.
W ciągu pięciu lat Polski Związek
Piłki Nożnej przeznaczy na dofinansowanie programu łącznie około 31
milionów złotych (około 6,2 miliona
rocznie). Dzięki subsydiom przyznanym przez PZPN, każdy WZPN
uzyska dodatkową pulę środków na
rozwój piłkarstwa amatorskiego, w
szczególności rozgrywek dzieci i
młodzieży. Obecnie klub przystępujący corocznie do rozgrywek seniorskich zobowiązany jest do opłacenia trzech podstawowych opłat:
składki członkowskiej, opłaty za
uczestnictwo w rozgrywkach na danym poziomie rozgrywkowym oraz
opłaty za uprawnienie pojedynczego
gracza. By sprostać oczekiwaniom
środowiska piłkarskiego i dorównać
standardom europejskim, należało
ujednolicić systemy opłat w niższych
ligach. Do majowego posiedzenia
PZPN, Wojewódzkie Związki Piłki
Nożnej posiadały dużą swobodę w
kwestiach finansowych, co z biegiem
lat spowodowało pewne rozbieżności
w kwestii opłat wnoszonych przez
kluby w różnych regionach. Każdy
z szesnastu WZPN organizujących
rozgrywki w danym regionie posiada dowolność w ustalaniu wysokości
opłat. Reforma, którą wprowadził
PZPN, została poprzedzona dogłębną
analizą, tak by nadrzędny cel, jakim
jest ujednolicenie i obniżenie opłat
ponoszonych przez kluby, nie miał
negatywnego wpływu na przychody WZPN. Nowe regulacje PZPN
wprowadzą jednolite w całej Polsce,
niższe opłaty dla klubów na poszcze-
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gólnych poziomach rozgrywkowych.
Kwoty zaproponowane przez PZPN
są stawkami maksymalnymi, jakie
mogą być pobierane przez WZPN. W
skali kraju kluby będą płaciły średnio
o połowę mniej. Drużyny dziecięce i
młodzieżowe (zarówno żeńskie, jak
również męskie) zostały już decyzją Zarządu PZPN w ubiegłym roku
zwolnione z wszelkich opłat dotyczących uczestnictwa w rozgrywkach.
PZPN będzie na bieżąco monitorował
wszelkie zmiany w taryfikatorze danego WZPN ,tak by nie przenoszono
opłat związanych z udziałem w rozgrywkach na inne ponoszone w trakcie rozgrywek (na przykład opłaty za
żółte kartki, weryfikacja uprawnienia boisk, itd.). Ujednolicenie systemu ma sprawić, że przystąpienie do
rozgrywek będzie prostsze i tańsze.
Kluby amatorskie i półamatorskie nie
będą musiały już więcej zajmować
się skomplikowanymi wyliczeniami
związanymi z określeniem wysokości opłat w danym WZPN. Przestanie
mieć znaczenie, ilu zawodników zostało uprawnionych w danym klubie
do gry. Oprócz obniżenia kosztów
startu w rozgrywkach i zredukowaniu formalności z tym związanych,
kluby będą płaciły takie same stawki
w całym kraju, co jest sprawiedliwsze
niż system poprzedni. Nowy system
nie będzie faworyzował żadnego z regionów. Obniżenie opłat dla klubów
spowoduje ograniczenie wpływów
do budżetów poszczególnych WZPN.
Aby zapobiec uszczupleniu budżetów
WZPN związanych z obniżką opłat,
PZPN przeznaczy ponad 30 milionów
złotych na wyrównanie różnic. Środki będą wypłacane w ramach trzech
rodzajów subwencji, tak by ich pula
została podzielona między WZPN
jak najbardziej sprawiedliwie. Pierwsza część dofinansowania zapew-

ni wyrównanie budżetu WZPN do
wartości z sezonu poprzedzającego
wprowadzenie reformy (2018/2019).
Druga część zapewni dodatkowe
środki tym WZPN, które do tej pory
pobierały opłaty zbliżone od tych
proponowanych w reformie (czyli
niższe niż średnie opłaty dla całego
kraju). Taki WZPN otrzyma dodatkowy bonus w postaci ułamka tych
dochodów z sezonu poprzedzającego
reformę, który stanowi procentową
różnicę pomiędzy obniżonym dochodem wynikającym z wprowadzenia
nowych niższych opłat, a połową
opłat wcześniej pobieranych. Dopłaty
te wyniosą od 1% do aż 52% ich poprzednich przychodów z tytułu opłat.
Trzecią, dodatkową subwencją, jest
kwota przyznawana poszczególnym
WZPN w zależności od liczby zrzeszonych w nich klubów w sezonie
poprzedzającym wprowadzenie reformy. Największe WZPN otrzymają
po 200 tysięcy złotych subwencji, a
najmniejsze związki uzyskają po 80
tysięcy złotych. – Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów i potencjalnych wpływów w przyszłych
sezonach stwierdzamy jednoznacznie, że wszystkie WZPN zyskają na
nowej reformie. Jest ona pomysłem
innowacyjnym i bardzo potrzebnym,
który przyniesie korzyści finansowe
zarówno klubom, jak i związkom wojewódzkim. Ograniczy koszty i czas
związany z rozliczeniami po obu
stronach. To także szansa na zwiększenie zainteresowania piłką nożną wśród amatorów, zarówno tych
młodszych, jak i starszych. Zwiększona liczba zawodników w dłuższej
perspektywie to krok w stronę dalszego rozwoju piłki nożnej w Polsce
– podsumowuje reformę Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Oprac: BAS

Począwszy od sezonu 2019/2020 opłat nie tylko będzie mniej,
ale przede wszystkim będą one znacząco niższe niż dotychczas.
Opłata ryczałtowa uiszczana będzie za każdą drużynę seniorską
występującą w rozgrywkach, a jej wysokość uzależniona będzie
od klasy rozgrywkowej, w której dany zespół występuje.
Dla poszczególnych lig wynoszą one:
=> III liga
2000 zł za sezon
=> IV liga
1300 zł
=> Liga Międzyokręgowa, Klasa Okręgowa
1000 zł
=> Klasa A
650 zł
=> Klasa B
300 zł
=> rozgrywki dziecięce i młodzieżowe
12 zł / drużyna

