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Krajobraz po burzy

W dniach 12-31 lipca każdego dnia można wygrać
jeden z osiemnastu ROWERÓW renomowanych marek:

Wystarczy zrobić zakupy w sklepie Intermarche w Kępnie
za min. 50,00 zł, odpowiedzieć na pytanie, wypełnić
i wrzucić kupon do urny oraz mieć trochę szczęścia!

Zapraszamy!!!

1 lipca br. strażacy z terenu powiatu kępińskiego usuwali skutki gwałtownych zjawisk
atmosferycznych. Pierwsze zgłoszenie dotyczące zniszczeń spowodowanych silnym wiatrem wpłynęło kilka minut przed godziną 18.00. Łącznie odnotowano 34 interwencje związane z usuwaniem skutków burzy, gradobicia, ulewy i silnego wiatru.
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Kępno

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
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

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

- eWydanie naszej gazety.
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Pobiegli na szpilkach
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Księża z powiatu kępińskiego II RP
w walce o odzyskanie
niepodległości Polski - cz. 1
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Kępińscy harcerze
świętowali
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Informacje

aktualności
Urząd Skarbowy w Kępnie uhonorowany tytułem „Urząd
Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Wyróżnienie dla
kępińskiej skarbówki

25 czerwca 2019 r. w siedzibie
Business Centre Club w Warszawie
odbyła się gala finałowa konkursu
„Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.
Konkurs promuje przede wszystkim tworzenie atmosfery wzajemnej
życzliwości, poszanowania i akceptacji tak, aby relacje podatnik – urzędnik były oparte nie na walce, lecz na
współdziałaniu w celu wypracowania
optymalnego rozwiązania dla każdej
ze stron. - Działamy w dynamicznie
zmieniającym się i konkurującym

podatników i przedsiębiorców, zwalczać oszustwa podatkowe i celne
oraz chronić rynek i społeczeństwo. Dlatego stale podnosimy jakość świadczonych przez nas usług,
doskonalimy się i kształcimy aby
podatnicy mogli polegać na naszej
wiedzy i doświadczeniu – stwierdza
naczelnik kępińskiej skarbówki.
Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędów skarbowych i ich pracowników.
Konkurs wyłania najlepiej funkcjo-

Po wręczeniu wyróżnienia (od lewej): Piotr Walczak, szef KAS w Warszawie, J. Mularczyk,
naczelnik US w Kępnie i Marek Goliszewski, prezes BCC w Warszawie

otoczeniu. Powiat kępiński od wielu
lat jest miejscem intensywnego rozwoju gospodarczego. Prężnie działają tu liczne przedsiębiorstwa, głównie branży meblowej, ale nie tylko.
Ważnym jest, że kondycja tych firm
przekłada się na poziom bezrobocia
a także rozwój powiatów ościennych
– zauważa Justyna Mularczyk, naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie. Dziś przed przedsiębiorcami stoi
trudne zadanie – muszą tak zorganizować pracę i zarządzanie, aby możliwe było zrealizowanie misji, celów
działalności i odniesienie sukcesu na
rynku.
- W naszym urzędzie stawiamy
na układ partnerski. Dzisiejsza – nowoczesna administracja skarbowa
ma za zadanie wspierać uczciwych

nujące, zdaniem przedsiębiorców,
urzędy skarbowe.
- Dla mnie osobiście jest to najważniejsze wyróżnienie. Ocena,
którą wystawili nam przedsiębiorcy, jest jak najbardziej obiektywna
i świadczy o tym, że jesteśmy potrzebni drugiemu człowiekowi. Pragnę gorąco podziękować wszystkim
pracownikom Urzędu Skarbowego
w Kępnie za ich zaangażowanie w
budowanie pozytywnego wizerunku tego urzędu, a przedsiębiorcom
za wysokie noty i przychylne opinie. Taka nobilitacja daje ogromną
dawkę pozytywnej energii i chęć do
dalszych działań. Pokazuje też, że
idziemy właściwą drogą – podsumowuje J. Mularczyk.
m

Konferencja prasowa w kępińskim ratuszu była okazją do przypomnienia o zrealizowanych w ostatnim czasie oraz trwających i zaplanowanych inwestycjach w gminie Kępno

Inwestycje w mieście i gminie

Boisko zostało oświetlone
17 maja br. podpisano umowę z
firmą „Elmax” Konrad Jangas z Kraszewic, dotyczącą budowy oświetlenia
na boisku sportowym w Krążkowach.
W ramach zadania zostało wykonane
oświetlenie z wykorzystaniem opraw
i słupów znajdujących się wcześniej
na boisku przy Al. Marcinkowskiego.
Wartość zadania to 51.184,81 zł.
Wiata grillowa w Hanulinie
15 maja br. podpisano umowę na
realizację zadania pn. „Budowa wiaty
grillowej w miejscowości Hanulin”.
Inwestycję wykonał Zakład Usług
Ciesielsko-Stolarskich
„Dekarstwo”
Tadeusz Braun z Parzynowa. Zadanie zostało zrealizowane ze środków
Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wartość inwestycji to 39.000,00 zł
Dom Strażaka
w Olszowie zmodernizowany
Wykonano modernizację wnętrza
sali Domu Strażaka w Olszowie. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego. W
Domu Strażaka wymieniono lamperie z
paneli MDF na płytki ceramiczne, pomalowano wszystkie pomieszczenia w
budynku sali i wymieniono instalację
oświetleniową w korytarzu. Wartość
zadania to 49.900,00 zł
W trosce o zdrowie
mieszkańców
27 maja br. podpisano umowę na
wykonanie siłowni zewnętrznej w Hanulinie. Wykonawcą umowy jest firma
„FIT PARK” z Torunia. Koszt siłowni to
21.017 zł. Zadanie w części sfinansowane
zostało z Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz funduszu Osiedla Hanulin.
W ramach zadania zamontowano 5 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
Nowe oblicze biblioteki
Trwa przebudowa Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z

Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.
- Obecnie odbywają się prace związane z remontem posadzki i sufitów.
Na parterze i poddaszu wykonywane
są roboty budowlane obejmujące wymianę instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej oraz ciepłowniczej.
Na zewnątrz budynku trwają prace
rozbiórkowe tarasu i schodów wewnętrznych. Z kolei na dachu wzmacniana jest konstrukcja i wymieniana
dachówka. Na elewacjach zabezpieczono detale architektoniczne, które
będą poddane renowacji. W pomieszczeniach piwnicy zakończono prace
instalacyjne i rozbiórkowe – podkreślił
burmistrz Piotr Psikus.
Biblioteka na remont budynku
uzyskała dofinansowanie w wysokości
1.010.229 zł w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa organizowanego przez Instytut Książki,
Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”. Jest to zadanie pn.
„OdNowa Biblioteki – modernizacja
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie”. Inwestycję realizuje
konsorcjum firmy „Iteo Technology” Sp. z o. o. z Pszczyny. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę
3.027.423 zł. Zakończenie inwestycji
zaplanowano na trzeci kwartał br.
Nowe instalacje C.O.
w kamienicach
przy ul. Warszawskiej
Trwają roboty budowlano-montażowe sieci cieplnej na ul. Warszawskiej.
Kępińskie Spółki „Energetyka Cieplna”
oraz „Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno” skoordynowały prowadzone prace. W najbliższym czasie
TBS wykona instalacje C.O. w mieszkaniach i lokalach użytkowych kamienic przy ul. Warszawskiej 4, 6 oraz 10.
W ten sposób zlikwidowane zostaną
kolejne niskosprawne źródła ciepła,

a mieszkańcy zostaną podłączeni do
sieci cieplnej. Prace będą prowadzone
do sierpnia br. W mieszkaniach i lokalach użytkowych wykonana zostanie
instalacja centralnego ogrzewania oraz
zainstalowane zostaną nowe grzejniki. - Inwestycja z pewnością zwiększy
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania,
a także wpłynie na poprawę stanu powietrza poprzez redukcję szkodliwych
substancji przy spalaniu w dotychczasowych piecach kaflowych – zaznaczył
burmistrz. Prace zrealizowane zostaną
na koszt Spółki „TBS”.
Wybudują drogę
w Mikorzynie
11 czerwca br. podpisana została
umowa z firmą „Iterbud” Bartosz Kosecki z Kalisza na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Mikorzynie”, na
kwotę 220.897,98 zł. Zadanie obejmuje
wykonanie jezdni asfaltowej drogi o
długości 481 m. Termin realizacji zadania to koniec lipca br.
Inwestycja została dofinansowana
kwotą 120.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Sala gimnastyczna
dla Krążkowych
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach o salę gimnastyczną. Inwestycję realizuje Zakład Projektowo-Budowlany „Projektobud” Kępno
Andrzej Połomski. - W ramach zadania powstaje sala gimnastyczna wraz z
zapleczem sanitarnym oraz dwie sale
lekcyjne. Wykonane zostały wszystkie
instalacje elektryczne, kanalizacyjne
oraz wodne. Obecnie prowadzone są
roboty wykończeniowe, m.in. wykonywane są prace tynkarskie – wyjaśnił
włodarz. Wartość inwestycji wynosi
3.294.233,64 zł. Planowany termin zakończenia prac to 15 kwietnia 2020 r.
Oprac. KR

Podczas remontu ul. Warszawskiej i Lipowej w Kępnie pojawiły się nieprzewidziane trudności, które opóźnią zakończenie inwestycji

Opóźnienia w remoncie ul. Warszawskiej

Od kwietnia br. trwa przebudowa
ul. Warszawskiej i Lipowej w Kępnie.
Prace przewidują nową infrastrukturą podziemną, modernizację kanalizacji ogólnospławnej, budowę nowej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci wodociągowej i ciepłowniczej

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18% (84)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 81% (391)
( Wyniki na dzień 3.07.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

oraz nową nawierzchnię jezdni. Remont ma jednak spore opóźnienie.
Powodem tego jest stary gazociąg,
na który podczas robót ziemnych
natrafili pracownicy firmy wykonującej inwestycję. - Po „otwarciu” ul.
Warszawskiej okazało się, że pod ziemią były dwie nieczynne sieci gazowe, które nie były ujęte na żadnych
mapach geodezyjnych. Są one teraz
stopniowo wycinane i usuwane.
To musi odbywać się w sposób bardzo ostrożny, bo nie wiemy, czy nie
znajdują się tam resztki gazu. To powoduje wyhamowanie tempa prac.
Poza tym najgorzej było na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Lipową
ze względu posadowienie studni (...).

Wykonawca miał tam utrudniony
dojazd ze sprzętem – wyjaśnił burmistrz Piotr Psikus.
Zakończenie prac planowane jest
na 31 sierpnia br., jednak nie wiadomo, czy termin uda się dotrzymać.
- Robimy wszystko, żeby zachować
wrześniowy terminu i wprowadzić
przejezdność drogi. Ewentualnie
dopiero później będziemy realizować
prace związane z chodnikami – dodał burmistrz.
Koszt inwestycji to około
5.000.000 zł, z czego 70% kosztów
pokryją środki z dofinansowania z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
KR
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Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta przedstawił nowe programy społeczne realizowane jeszcze przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu

500+ na każde dziecko i ułatwienia dla młodych
Piotr Kaleta, poseł Prawa i Spra- dziecko z gminy Kępno od lipca do
wiedliwości na konferencji prasowej grudnia tego roku to 5 580 000 zł. Na27 czerwca br. przedstawił progra- tomiast wartość świadczenia 500+,
my społeczne zapowiedziane przez która zostanie wypłacona od styczpartię rządzącą. Od lipca 2019 r. nia do grudnia 2019 roku ogółem na
świadczenie wychowawcze w ramach wszystkie dzieci do 18. roku życia,
Programu Rodzina 500+ będzie przy- wyniesie 23 625 639 zł.
sługiwało wszystkim dzieciom do 18.
Kolejny program, jaki zamierza
roku życia, bez względu na dochody realizować PiS, to otwieranie się na
uzyskiwane przez rodzinę. - Jest to młodych pracowników, czego dowomodyfikacja programu demograficznego na bardziej
społeczny, aby zniwelować
już całkowicie dysproporcje między poszczególnymi
dziećmi w rodzinie. Zachęcam wszystkich kępnian,
którym przysługuje ta wpłata, o składanie uproszczonych wniosków do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pomocą internetu – mówił poseł. Wnioski w
wersji papierowej o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego za okres 2019/2021
przyjmowane będą od 1 sierpnia br. Aby uzyskać prawo do P. Kaleta omówił nowe programy
świadczenia 500+ na nowych socjalne wprowadzane przez PiS
zasadach, czyli na pierwsze
dziecko, rodzic lub opiekun
prawny musi złożyć wniosek w okre- dem wprowadzenie zerowej stawki
sie od 1 lipca 2019 r. do 30 września PIT. - Zamierzamy w ten sposób
2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie zatrzymać młodych ludzi w kraju,
wniosku do końca września 2019 r. gdzie mogą rozpocząć swoją pierwgwarantuje wnioskodawcy wypłatę szą pracę lub działalność biznesową,
świadczenia wychowawczego z wy- już z ulgami na początku kariery
równaniem od lipca. Jeśli wniosek zawodowej – stwierdził P. Kaleta.
zostanie złożony po 30 września, Partia rządząca w najbliższym czaświadczenie będzie przysługiwało od sie ma przedstawić serię propozycji i
pomysłów skierowanych do młodych,
miesiąca złożenia wniosku.
Wartość świadczeń 500+, któ- w tym osób pracujących oraz studenre zostaną wypłacone na pierwsze tów. Program zerowego PIT dla mło-

dych ludzi jest pierwszą z całego szeregu propozycji, które rząd premiera
Mateusza Morawieckiego ma zaprezentować młodym obywatelom przed
jesiennymi wyborami. - Nasze programy, mające ułatwić życie młodym
ludziom, zarówno pracującym, jak i
studentom. Wcześniej zbadaliśmy
ich oczekiwania społeczne i gospodarcze, i chcemy wyjść im naprzeciw
– deklarował P. Kaleta.
Jednocześnie zapowiedział, że na lipcowym kongresie programowym PiS w
Katowicach przedstawione
zostaną programy: społeczne, gospodarcze i polityczne,
które zamierzają zrealizować
w nadchodzącej kadencji parlamentarnej.
Zapytany, jak ocenia wynik głosowania do Parlamentu Europejskiego osiągnięty
przez tutejszą posłankę Andżelikę
Możdżanowską,
pogratulował jej mandatu
eurodeputowanej i stwierdził:
– Andżelika Możdżanowska
jest jedyną Wielkopolanką
w Parlamencie Europejskim
i znając jej zaangażowanie
oraz pracowitość, wiem, że będzie
godnie i skutecznie reprezentowała
oraz zabiegała o nasze województwo. Jednocześnie podkreślił, że na
początku lipca zostanie stworzona
lista kandydatów PiS do parlamentu w okręgu kalisko–leszczyńskim.
- Jestem przekonany, że na liście
znajdzie się kandydat, który będzie
reprezentował powiat kępiński – zaznaczył poseł.
m

Po raz drugi posłanka Bożena Henczyca zorganizowała
Charytatywny Bieg na Szpilkach, gdzie głównym celem była pomoc dla Rozalki, podopiecznej Fundacji „O
mały włos”

Pobiegli na szpilkach

Na start tegorocznego II Charytatywnego Biegu na Szpilkach stawiło
się 168 pań, część w towarzystwie
dzieci i panów. Cykliczny bieg organizowany w Kępnie przez poseł Platformy Obywatelskiej Bożenę Henczycę nosi w sobie zawsze jakiś cel
charytatywny, tym razem uczestniczki biorące udział w biegu, uiszczając
tzw. wpisowe pomogły w zdobyciu
peruki Rozalce, chorej na łysienie
plackowate. Dziewczynka jest podopieczną Fundacji „O mały włos”.
To wyjątkowe wydarzenie zorganizowane zostało na terenach przy Hali
Widowiskowo-Sportowej. Biegaczki
miały do pokonania dystans ok. 100
m. - W biegu nie najważniejsza jest
klasyfikacja, ale wspólna siła kobiet,
że potrafią się jednoczyć w imię waż-

„Pięknieje wielkopolska wieś”, czyli najpopularniejszy z konkursów dotacyjnych Wielkopolskiej Odnowy Wsi został rozstrzygnięty. Dofinansowanie otrzyma 125 projektów. Dotację można było otrzymać zarówno na inwestycje, np. budowę i remonty wiejskich świetlic,
zieleńców czy placów zabaw, ale również na organizację lokalnych imprez i upamiętnianie
wydarzeń. Kwota wsparcia jednego projektu wyniosła nawet 30 tysięcy złotych. Cała pula
środków wyniosła ponad 3,2 mln złotych

Dofinansowanie lokalnych inicjatyw

Podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 24 czerwca br., radni Sejmiku
podjęli uchwałę w ramach IX edycji
konkursu „Pięknieje wielkopolska
wieś”. - Konkurs ten przyczynia się
do wzmocnienia procesu odnowy

Dotąd w programie jest już ponad
2050 sołectw ze 187 wielkopolskich
gmin. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten konkurs. W tym roku pula pieniędzy na
IX edycję konkursu wyniosła 3 250
000 złotych - powiedział Krzysztof

Dom Strażaka w Domaninie otrzymał
dofinansowanie na remont

wsi w regionie oraz integracji społeczności wiejskiej poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów w swoich sołectwach.

Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
Celem konkursu jest wsparcie
inicjatyw mieszkańców na rzecz roz-

woju własnej miejscowości, opartych
o oddolnie wypracowane sołeckie
strategie odnowy wsi. Zgodnie z regulaminem wnioski o dofinansowanie można było składać na: zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
poprawiające estetykę miejscowości,
zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz
kultywowanie tradycji społeczności
lokalnych.
Gminy ubiegające się o dofinansowanie mogły złożyć maksymalnie
3 wnioski, przy czym dotacja dla pojedynczego projektu nie mogła być
mniejsza niż 10 tys. zł i większa niż
30 tys. zł.
Laureaci konkursu uzyskali dofinansowanie dla niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji
społeczności lokalnych. Wsparcie
kierowane jest do sołectw, które ak-

Piotr Psikus oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Andrzej Stachowiak. - Rekord pobity! W II Charytatywnym Biegu na Szpilkach
wystartowało 168 pań. Dochód z
wpisowego w całości zostanie przekazany na rzecz Rozalki, podopiecznej Fundacji „O mały włos”. Pragnę
serdecznie podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację biegu: właścicielowi sklepu
BUTOSKLEP.PL, KGW w Zosinie,
Atelier „Staszak”, Akademii Ruchu
„Pasja”, Klubowi Tańca „Madar”,
burmistrzowi Kępna Piotrowi Psikusowi, spółce Projekt Kępno, Radiu
Sud, „Twojemu Pulsowi Tygodnia”,
„Tygodnikowi Kępińskiemu”, ratownikom medycznym z Ostrzeszowa
oraz strażakom z OSP Baranów Mu-

A. Staszak (z lewej) wraz z B. Henczycą
zorganizowały bieg charytatywny dla Rozalki

nej sprawy i nie pozostają obojętne
na trudne wyzwania – wyjaśnia cel
biegu organizatorka B. Henczyca. Wydarzeniu towarzyszył pokaz
Klubu Tańca „Madar”, a do startu
biegaczek rozgrzewkę poprowadziła
liderka Akademii Ruchu „Pasja”. Na
mecie na wszystkie uczestniczki czekały pamiątkowe medale, jak również
rozlosowano nagrody. Prócz organizatorki w charytatywnej akcji udział
wzięła: posłanka Iwona Krawczyk,
poseł Cezary Grabarczyk, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu Włodzimierz Mazurkiewicz, burmistrz

rator. Bez was tej imprezy by nie było
– wyliczała B. Henczyca. - Ponadto
dziękuję także szefowej Fundacji
„O mały włos” Agnieszce Staszak
oraz właścicielowi sklepu BUTOSKLEP.PL Mateuszowi Mosiowi
wraz z żoną. Dziękuję też wszystkim
wolontariuszom, którzy pracowali
przy biegu, a nade wszystko dziękuję
wszystkim małym i dużym kobietkom za tak liczny udział. Dziękuję
z całego serca. To był piękny dzień.
Znów pokazałyśmy, że siła jest kobietą – podsumowała organizatorka
biegu.
Oprac. m

tywnie uczestniczą w procesie odnowy wsi. Środki na dofinansowanie
projektów wyłonionych w ramach
konkursu otrzymuje Gmina.
Z powiatu kępińskiego dofinansowano: zagospodarowanie placu
zabaw w sołectwie Koza Wielka –
„Koza Wielka od telewizora, bo plac
zabaw Was woła” (17 133 zł), zagospodarowanie stawu na działce nr
73/4 w sołectwie Domasłów „Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie
czas wspólnie spędzają” (20 000 zł),

remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku (23 000 zł), remont świetlicy
wiejskiej w Domaninie (30 000 zł),
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim (14 700
zł), zagospodarowanie terenu przy
Klubie Seniora w Mroczeniu (30 000
zł), zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Pomianach (22 824 zł)
i uruchomienie centrum aktywności
oraz budowa placu zabaw w Lipiu
(30 000 zł).
m
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Historia

informacje

W czasie, gdy mamy bezpardonowe ataki na Kościół, warto pokazać bezpośredni udział księży powiatu kępińskiego okresu II RP w odzyskaniu niepodległości Polski, co w odróżnieniu od wątpliwych podstaw wyżej wymienionych ataków jest dobrze udokumentowane

Księża z powiatu kępińskiego II RP w walce o odzyskanie niepodległości Polski - cz. 1

Ks. proboszcz, dziekan Franci- powstaniu wlkp., uczestnik wojny z
szek Ksawery Ruszczyński urodził bolszewikami 1919-1920 w szeregach
się 1 grudnia 1874 r. w Śremie, jako 70 p. p. wlkp. z Pleszewa (jednej z
syn Franciszka i Marii z d. Wilma- mych rodzinnych miejscowości, któnowicz. Następnie był ochrzczony rą jako rzekomym wzorem tzw. ciemw jednej z tamtejszych par. kat. Po nogrodu wyciera sobie ostatnio gębę
ukończeniu Szkoły Powszechnej i opozycja totalna słowami niegodnego
Gimnazjum w rodzinnym mieście, w Wielkopolski, Rafała Grupińskie1895 r. został alumnem Poznańsko- go…), we wrześniu 1939 członek
-Gnieźnieńskiego Seminarium Du- Sztabu Naczelnego Wodza, walczył
chownego w Poznaniu, które ukoń- następnie we Francji, a po jej upadku
czył w 1899 r. i 12 listopada tego roku działał w wywiadzie, późniejszy ppłk
w Gnieźnie otrzymał świecenia ka- WP zmarły w Londynie, pochowany
płańskie. Następnie był wikariuszem w gnieźnieńskiej farze,
tj. par. św. Trójcy (1899-1900) i
w par. NNMP w Kotłowie, dziś
pow. Ostrzeszów (1900-1903).
Potem administrował par. św.
Zofii w Sławoszewie, pow.
Jarocin (1904-1906), par. św.
Idziego Opata w Przedborowie,
pow. Ostrzeszów (1906) i par.
św. Trójcy w Mikstacie, pow.
Ostrzeszów (1906). Wreszcie
w latach 1906-1920 został 48.
proboszczem w Mikstacie (licząc od ostatniej odbudowy
kościoła w 1598/99 r.), gdzie
jego działalność patriotyczna
odbiła się szerokim echem.
Zainicjował bowiem i zorganizował strajk szkolny 1906/1907
przeciwko nauczaniu religii
po niemiecku w całym obwoKs. Franciszek Ruszczyński na zdjęciu z 1938 r.
dzie mikstackim, za co został
(CAW WBH, MN 17.03.38)
skazany przez izbę karną sądu
pruskiego w Ostrowie Wlkp. wy- w grobie rodzinnym na mikstackim
rokiem z dn.7 maja 1907 r. na karę cmentarzu parafialnym. A tak opisał
grzywny 200 marek (dlatego też 31 on udział ks. F. Ruszczyńskiego w
lat później w ankiecie odznaczenio- przygotowaniu powstania: …W czawej wpisał: „karany”). Nie dając się sie rewolucji niemieckiej wpłynął na
zastraszyć, ks. F. Ruszczyński zajmo- utrzymanie czysto polskiego składu
wał się nadal szeroką działalnością Rad Robotniczych i Żołnierskich,
społeczno-narodową, wykraczającą co ułatwiło potem organizowanie
daleko poza teren parafii. Odtworzył oddziałów Straży Obywatelskiej i
Towarzystwo Przemysłowe w Mik- Ludowej. Był współorganizatorem i
stacie, był dyrektorem tamtejszego członkiem Powiatowej Rady Ludowej
Banku Ludowego (1906-1920), zało- w Ostrzeszowie, sam zorganizował
żył Biblioteki Ludowe w pobliskich Rady Ludowe w Mikstacie i KomoroPrzedborowie i Komorowie oraz Kół- wie, przyczynił się do ich powstania
ko Rolnicze w tym ostatnim. Kiero- w Kotłowie, Chynowej i Strzyżewie
wał też miejscową drużyną harcerską (dwie ostatnie dziś w pow. ostrowi zorganizował ochronkę oddając dla skim). W listopadzie i grudniu 1918 r.
niej swój dom. Przeprowadzał zbiórki prowadził akcję propagandową na
pieniędzy i ubrań dla mieszkańców wiecach i w kościele wśród żołnierzy
Kongresówki i Małopolski, z b. zabo- Polaków z armii niemieckiej znajduru rosyjskiego i austriackiego, najbar- jących się na urlopie w rodzinnych
dziej poszkodowanych przez wojnę. stronach, w celu zatrzymania jak
W latach 1913-1914 rozebrał stary największej ich liczby z uzbrojeniem,
drewniany kościół par. w Mikstacie, rynsztunkiem i umundurowaniem,
którego renowacja była już niemoż- mających posłużyć, jako zaczątek arliwością i szybko wybudował w jego mii polskiej. W pracy tej nie ustawał,
miejscu nowy, murowany. W ramach mimo że spotykał się z utrudnieniami
bojkotu niemieckich organów wła- i szykanami ze strony władz i żandardzy skutecznie agitował przeciw merii pruskiej... Wg innych źródeł ks.
wysyłaniu posłów do sejmu pruskie- F. Ruszczyński w dniu wybuchu pogo i parlamentu niemieckiego. Sam wstania w Poznaniu wraz z kilkoma
był natomiast delegatem obwodu innymi działaczami narodowymi zemikstackiego na Sejm Dzielnicowy brał w Mikstacie polskich weteranów
w Poznaniu w dn.3-5 grudnia 1918 r. z armii niemieckiej i nakłonił ich do
Co ciekawe, bo nietypowe, jeśli cho- stworzenia oddziału zbrojnego. Tego
dzi o procedurę występowania przez samego dnia ochotnicy wyjechali do
osoby żyjące o odznaczenie przez stolicy Wlkp., gdzie otrzymali kilKomitet Krzyża i Medalu Niepod- kadziesiąt sztuk broni i dużą ilość
ległości (KKiMN), nie wnosił o to amunicji, z czym wrócili zaraz do
tym razem sam zainteresowany, ale rodzinnego miasta, dając początek 3.
dowódcy powstańczy w jego imieniu. Ochotniczej Kompanii Mikstackiej,
Życiorys kandydata przedstawił kpt. która w ramach batalionu ostrzeszowSztabu Generalnego WP II RP Ste- skiego weszła w skład 12 p. Strzelców
fan Korwin-Szymanowski (1896- Wlkp., późniejszego 70 p. p. wlkp. z
1969), b. d-ca komp. mikstackiej w Pleszewa. W kontynuacji opinii S. K.
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Szymanowski napisał: …W trakcie
organizowania Kompanii Mikstackiej
udzielał jej stale pomocy moralnej i
materialnej, ułatwiając zorganizowanie wyżywienia dla zamiejscowych, a
gdy kompania wyruszyła na odcinek
frontu pd. pod Antoninem i znalazła
się w niezwykle trudnych warunkach
aprowizacyjnych zwiększył wielokrotnie swe wysiłki, czym przyczynił
się do przetrwania przez powstańców
mikstackich tego ciężkiego okresu…
Wniosek odznaczeniowy naszego
bohatera poparli też dwaj inni
członkowie rodziny Korwin-Szymanowskich wywodzącej
się m. in. z Przygodziczek, pow.
Ostrów Wlkp.: Antoni (18871975), tzw. drogerzysta, czyli
właściciel drogerii w Mikstacie, a zarazem burmistrz i wiceburmistrz miasta, oraz kpt.
lek. rez. Kazimierz (ur. 1889),
lekarz zam. w „Bydgoszczu”.
Kandydata zaopiniowali też
2.10.1937 r. w Ostrzeszowie,
d-ca frontu ostrzeszowsko-kępińskiego w powstaniu wlkp.,
płk Stanisław Thiel (18811943), ówczesny ziemianin
z Doruchowa, pow. Kępno i
działacz narodowy, późniejszy
gen. bryg. NSZ (o którego weryfikację stopnia walczę od lat
z WKU Warszawa Mokotów
i MON, gdzie wbrew pozorom wciąż nie uznają awansów NSZ…) i jego adiutant por. rez.
Witold Prusinkiewicz (1896-1974),
kupiec zam. w Ostrzeszowie, pow.
Kępno, pisząc poniższe słowa. Zaświadczamy niniejszym, że ks. prob.
F. Ruszczyński, w czasie bytności swej
w Mikstacie, pow. ostrzeszowskiego
w latach 1906-1918, pracował stale i
nader odważnie na niwie społecznej z
wyraźnym celem uświadomienia politycznego obywateli powiatu. Mimo
szeregu szykan i kar rządowych ze
strony władz niemieckich nie ustawał
w pracy niepodległościowej, wchodził w skład wszystkich towarzystw i
orgnizacyj, nadając im charakter zaciętej walki z niemczyzną. Specjalnie
wyróżnił się, jako organizator strajku
szkolnego a w czasie rewolucji niemieckiej i powstania, jako protektor
i pracownik kulturalno-oświatowy
w szeregach powstańców kompanii
mikstackiej (11 komp., III baonu, 12
pułku Strzelców Wlkp.). Podsumowując powyższe opinie, członek komisji
Powstania Poznańskiego KKiMN,
płk dypl. Kazimierz Glabisz (18931981); nie tylko powstaniec wlkp. ale
też m. in.: piłkarz, trener reprezentacji, prezes PZPN, przewodniczący PKOl, wreszcie gen. bryg. PSZ;
wniósł o odznaczenie Krzyżem Niepodległości (KN), uzasadniając: za
wybitne zasługi w pracy narodowej
przed wojną i w organizowaniu strajku szkolnego, za wybitne zasługi w
przygotowaniu powstania, za wybitne
zasługi we współdziałaniu i wspomaganiu oddziału powstańczego, wreszcie za wybitne zasługi obywatelskie
podczas powstania poznańskiego. W
efekcie tych starań ks. F. Ruszczyński
nie dostał jednak KN przyznawanego zwykle za walkę z bronią w ręku,
ale otrzymał Medal Niepodległości
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(MN) za tzw. pracę niepodległościową w okresie zaborów i organizację
oraz wspieranie powstania. Co do innych, wcześniejszych i późniejszych
odznaczeń i uhonorowań naszego
bohatera, za skuteczne zbieranie deklaracji na I Pożyczkę Państwową
otrzymał Odznakę Pamiątkową Pożyczki Odrodzenia z dn.1.11.1920 i
2 dyplomy za Pożyczkę Narodową.
Został też potem kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. Był ponadto autorem dwóch
książek: „Historja miasta Mikstata w
zarysie i Towarzystwa Pożyczkowego
Mikstat, zapisanej spółki z nieograniczoną poręką z okazji 50-letniego
jubileuszu bankowego 1869-1919”,
Poznań 1919, nakładem Towarzystwa
Pożyczkowego w Mikstacie, drugą
była „Historja Czempinia”, Poznań
1923, wydana nakładem własnym.
Z dniem 1 kwietnia 1920 r. został

przeniesiony na stanowisko proboszcza par. kat. św. Michała Archanioła
w Czempiniu, pow. Kościan i zam.
tam na plebanii przy ul. Kościelnej
1. Aresztowany przez Niemców na
początku 1940 r., osadzony 16 lutego 1940 r. w obozie przesiedleńczym
(przejściowym) w Lubinie, następnie
zwolniony w 1941 i wysiedlony do
Generalnej Guberni (GG). Po wojnie
wrócił do Czempinia i był tam proboszczem do 1959 r., a potem na emeryturze rezydentem parafii. Zmarł 28
stycznia 1961 r. w Czempiniu i został
pochowany na tamtejszym cmentarzu
par. (sektor 17, rząd 1, grób 1). Cześć
pamięci bohaterskiego Wielkopolanina, wielkiego polskiego patrioty i
wybitnego kapłana. Jako że księży
podobnych opisanemu było w powiecie kępińskim wielu więcej, cdn.
Tomasz Kostek Górecki,
Klub Kaliszan w Warszawie

Źródła: CAW WBH, akta odznaczeniowe F. Ruszczyńskiego, sygn.: MN 17.03.38; APP: USC Śrem- obwód miejski, księga urodzeń za rok 1874, akt nr 44 i Kartoteka m. Poznania, sygn.15007, k.807; W. Jacewicz, J. Woś,
Martyrologium polskiego duchowieństwa pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, t.4, ATK, Warszawa
1978; H. Zieliński, Mikstacki Rynek i jego dawni mieszkańcy, Mikstat 2010; J. A. Splitt, Mikstat. Miasto białej
lilii i św. Rocha, Mikstat 2016; strona www. par. kat. św. Trójcy w Mikstacie; cmentarz par. św. Trójcy w Mikstacie;
www.wtg-gniazdo.org, wielkopolscy księża od XVIII do XX w.; IPN, straty.pl; badania i ustalenia własne autora;

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U. „GRZEŚ” TORZENIEC
PRZEWOZY AUTOKAROWE & BIURO PODRÓŻY

zapraszamy na wycieczki krajoznawcze
w sezonie 2019
NOWY ROK * NOWE KIERUNKI
* TURNUSY SANATORYJNE TRUSKAWIEC ZACHODNIA UKRAINA
* MAJÓWKA z wypadem na BORNHOLM
WCZASY * Sarbinowo * Niechorze * Świnoujście
WYCIECZKI * Licheń * Mazury * Zakopane *
Bieszczady * Lwów * Dolina Rospudy * Wilno

BIURO PODRÓŻY z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz 601 58 11 65; Mirosława 609 50 28 25.

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie
Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020
przypada wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki
polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą
i radością dyrekcję, społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły
ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów
i Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej
szkole! Zapraszamy serdecznie!
Komitet Organizacyjny
VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków LO nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

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

Informacje

aktualności

40-lecie stanicy harcerskiej „Watra” w Kobylej Górze i nadanie nowego sztandaru Hufcowi
Związku Harcerstwa Polskiego w Kępnie

Kolejne wyróżnienie otrzymał samorząd miasta i gminy
Kępno

Kępińscy harcerze świętowali Kępno „Gminą 30-lecia

22 czerwca br. odbyła się uroczystość 40-lecia stanicy harcerskiej „Watra” w Kobylej Górze oraz
nadania nowego sztandaru Hufcowi
Związku Harcerstwa Polskiego w

Kujaczyńskiego
komendantowi
kępińskiego Hufca, nowy poczet
sztandarowy – Jędrzej Pyzałka,
Zuzanna Gąszczak, Aleksandra
Szarowska – dumnie zaprezentował

Nowy sztandar został poświęcony przez
ks. M. Białobłockiego z Rychtala

Kępnie. Wydarzenie to odbyło się
podczas II Złazu Hufca.
Uroczystemu apelowi przewodniczył phm. Tomasz Nawrocki, a
narratorem była pwd. Joanna Gola.
Poczet flagowy – Eryk Szajdak, Natalia Zimoch, Martyna Antoniak
– wciągnął flagę na nowy maszt, po
czym z całym ceremoniałem nadany
został nowy sztandar, poświęcony
przez proboszcza parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu
ks. Mariusza Białobłockiego. Okolicznościowe, symboliczne gwoździe do sztandaru przybili: Violetta
Czworowska z Ruchu Przyjaciół
Harcerstwa „Gutki” Hufca Kępno,
komendant Hufca phm. Marcin
Szajdak oraz przedstawiciel instruktorów Hufca Kępno pwd. Wiktoria
Nawrocka. Po przekazaniu sztandaru przez komendanta Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasza

go wszystkim uczestniczącym w uroczystości. Następnie przybyli goście
złożyli na ręce komendanta pochwały
i gratulacje.
Podczas apelu zaprezentowano
przygotowaną specjalnie na tę oka-

zję kopertę okolicznościową wraz
ze znaczkiem personalizowanym.
Wydawnictwa pocztowe, powstałe z
inicjatywy phm. T. Nawrockiego we
współpracy z Polskim Związkiem Filatelistycznym – Koło Kępno, na czele
z prezesem Edwardem Stankowiakiem, można już zakupić na poczcie.
Na zakończenie apelu wręczono
podziękowania i nagrody dla wszystkich, którzy wspierają działalność
harcerzy, a także dla instruktorów
za ich wkład i pracę na rzecz harcerstwa. Po zakończonym apelu nie mogło zabraknąć wspólnych fotografii
oraz poczęstunku. Każdy miał też
możliwość wpisać się do nowej kroniki Hufca, wykonanej przez Jana
Kasendrę.
Podczas uroczystości harcerze
mieli okazję przedstawić oraz zapoznać z władzami Chorągwi nowe
drużyny z Wieruszowa, które zostały
przyłączone do kępińskiego Hufca.
Ten pełen wrażeń i emocji weekend na długo pozostanie w pamięci
kępińskich harcerzy.
KR

Nagrodę przyznaną Gminie Kępno odebrał burmistrz
P. Psikus oraz radni: W. Wencel i P. Baraniak

Gmina Kępno została nagrodzona zaszczytnym tytułem „Gmina 30-lecia Wolności RP”. Nagrodę
przyznaną przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców odebrał burmistrz Piotr Psikus
oraz radni Rady Miejskiej w Kępnie:
Wiesław Wencel i Piotr Baraniak.
Nagroda przyznawana jest w
ramach jubileuszowego, ogólnopolskiego plebiscytu „Orły Polskiego
Samorządu – 30-lecie Wolności
RP”. Na przestrzeni ostatnich lat
plebiscyt stał się najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w śro-

dowisku samorządowym, bowiem
pokazuje i wzmacnia najlepsze
wzorce funkcjonowania i rozwoju
samorządów. Nominacja jest docenieniem działań realizowanych na
terenie gminy Kępno, zmierzających
do podnoszenia standardów obsługi,
wzrostu jakości życia mieszkańców
oraz pozycji w regionie. - Gmina
Kępno została wyróżniona jako jeden z niewielu samorządów. Ta nagroda i wyróżnienie bardzo mnie
cieszy – przyznał burmistrz.
Oprac. KR

III Piknik Sołtysów w Świbie
Po zakończonym apelu nie mogło
zabraknąć wspólnych fotografii

Fot. KP Krążkowy – sekcja żak

Turniej Młodych Talentów

Młodzi piłkarze rywalizowali z rodzicami
16 czerwca br. w Krążkowach
rozegrano Turniej Młodych Talentów
– cykliczną imprezę organizowaną
przez sołtysa i Radę Sołecką. Na boisku rywalizowały drużyny z Klubu

Wolności RP”

Piłkarskiego Krążkowy – sekcja żak,
Strażak Słupia oraz reprezentacje
mam i tatusiów.
Rozpoczęto grą najmłodszych
zawodników KP Krążkowy, którzy

W turnieju rywalizowały nie tylko dzieci, ale również
reprezentacje rodziców. Fot. KP Krążkowy – sekcja żak

najpierw zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami ze Strażaka Słupia, a następnie z silną reprezentacją mam. W
drugiej części turnieju KP Krążkowy
i Strażak Słupia wystawiły po dwa
składy dziecięce oraz reprezentację
rodziców.
Turniej nie był klasyfikowany –
wszyscy byli zwycięzcami, dlatego
każdy otrzymał nagrodę. Wszystkie
zespoły reprezentowały podobny
poziom, dlatego rywalizacja była wyrównana. Pomimo upału zawodnicy
walczyli zawzięcie, choć bez stresu
o końcowy wynik. Młodym zawodnikom trzeba również przyznać przewagę nad rodzicami, lepszą kondycję,
ciekawszą technikę i większą kreatywność.
Oprac. KR

Sołtysi biesiadowali
Jest czas na pracę i jest czas również na zabawę. W sołectwie Świba,
liczącym 1.100 mieszkańców, miał
miejsce III Piknik Sołtysów Powiatu
Kępińskiego, w którym udział wzięło
ponad 100 osób – sołtysi ze swymi
współmałżonkami oraz zaproszeni
goście. To coroczne wydarzenie ma
na celu integrację sołtysów z powiatu
kępińskiego, który liczy 81 sołectw.
Na piknik przybyli także: poseł na Sejm RP Bożena Henczyca,
starosta kępiński Robert Kieruzal,
burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus, wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś, wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i sołtys, który reprezentował też wójta gminy
Łęka Opatowska Adama Kopisa,
Dariusz Gąszczak oraz sołtys wsi
Zgorzelec i radny gminy Rychtal,
reprezentujący wójta Adama Staszczyka, Krzysztof Zawada.
Wszystkich uczestników imprezy

powitał prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej Stanisław
Niechciał. Głównym animatorem
tego udanego pikniku był sołtys Świby, radny Rady Miejskiej w Kępnie,
Piotr Baraniak, który oświadczył,
że bez pomocy Rady Sołeckiej i Koła
Gospodyń Wiejskich w Świbie nie
byłby w stanie zorganizować tej imprezy, za co im bardzo dziękuje.
Piknik rozpoczął się rewelacyjnym koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Brass Band Nutka” z
Łęki Mroczeńskiej, pod dyrygenturą
i opieką Antoniego Janaszewskiego, który jest również nauczycielem
w szkole muzycznej im. Aleksandra
Tansmana w Kępnie. Po krótkich
wystąpieniach zaproszonych gości
zabawa zaczęła się na całego. Wszyscy uczestnicy wydarzenia bawili
się znakomicie, a przy suto zastawionych stołach trwały integracyjne
rozmowy.
Andrzej Wawrzyniak
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Aktualności

informacje
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odbyli praktyki zawodowe w Niemczech

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie oraz
uroczyste pożegnanie dyrektora Andrzeja Kowalczyka

Do Norden po nowe
„Szkoła stała się dla nas drugim domem”
doświadczenia zawodowe
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
odbyli trzytygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność
uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu „ERASMUS +”.

Kępna.
Szkoła partnerska
Conerus-Schule BBS Norden zadbała o program ramowy i zaplanowała dla
grupy praktykantów bogatą ofertę
turystyczno-rekreacyjną. Młodzież
uczestniczyła m.in. w wycieczce do
Bremen i Oldenburga. Praktykanci
odpoczywali w Parku Wodnym „Ocean Wave”, odbyli podróż promem na
pobliską wyspę „Norderney” czy robili wycieczki rowerowe, poznając
Norden i okolice. Ogromnym zainte-

19 czerwca br. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
odbyło się uroczyste zakończenie
roku szkolnego. Tegoroczne podsumowanie
dziesięciomiesięcznej
nauki było wyjątkowe nie tylko dla
uczniów, ale przede wszystkim dla
wieloletniego dyrektora szkoły Andrzeja Kowalczyka, który po 43 latach pracy zawodowej zdecydował się
odejść na zasłużoną emeryturę, tym
samym kończąc pracę zawodową i
kierowanie placówką.
Dla uczniów klas promocyjnych
okolicznościowy apel, na którym wręczono wyróżnienia i listy pochwalne,
odbył się w godzinach porannych, natomiast zakończenie roku szkolnego
dla absolwentów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej oraz pożegnanie dyrektora rozpoczęło się o godzinie 11.00.
W uroczystej gali, oprócz uczniów,
udział wzięli licznie zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu
powiatowego, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji oraz placówek
oświatowych, w tym ze szkoły partnerskiej Conerus Schule z Norden, jak

- Traktowałem pracę, a w szczególności ostatnie 18 lat, jako służbę w
tej szkole, mojej szkole, a nie jako
sprawowanie urzędu dyrektora.
Jako cząstka społeczności szkolnej,
w mojej ocenie, lepiej lub gorzej wypełniałem przypisane mi zadania.
Wyrazy szacunku i wdzięczności
dyrektorowi przekazali uczniowie

Czułem się dobrze wśród szkolnej
społeczności. Myślę, że miałem powołanie do zawodu nauczyciela.
Praca z ludźmi, kierowanie ludźmi,
to dobra szkoła życia. Pewnie przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję.

Uczestnicy praktyk zdobywali
nowe umiejętności

Tegoroczny projekt nosi nazwę
„Do Norden po nowe doświadczenia
zawodowe”. Ma on na celu zwiększenie praktycznych umiejętności i
mobilności jego uczestników, podwyższenie ich umiejętności językowych, poznanie przez praktykantów
kultury i obyczajów Dolnej Saksonii
oraz kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej. Projekt
umożliwił 14 uczniom ZSP nr 2 w
Kępnie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik agrobiznesu oraz technik budownictwa,
odbycie od 20 maja do 7 czerwca br.
praktyk zawodowych w niemieckich
przedsiębiorstwach i gospodarstwach
rolnych, współpracujących z partnerską szkołą Conerus Schule w Norden.
Praktyka ta była integralną częścią
szkolenia zawodowego w Polsce.
Od 26 do 29 maja br. z wizytą
monitorującą, przewidzianą w realizacji projektu, przebywali w Niemczech: dyrektor szkoły Andrzej
Kowalczyk, koordynator projektu
Ewa Jobczyk oraz nauczycielka
przedmiotów zawodowych Monika
Więcławska. Delegacja monitorująca odwiedziła uczniów w poszczególnych zakładach pracy i sprawdziła
stopień realizacji programu praktyk.
Niemieccy opiekunowie w zakładach
pracy bardzo wysoko ocenili wiedzę
i umiejętności zawodowe uczniów z

resowaniem cieszyła się wycieczka
do Muzeum Herbaty. Wrażeniami z
pobytu w Norden praktykanci mogli
podzielić się na konferencji prasowej, która odbyła się w ostatnim dniu
pobytu w Niemczech. Opiekunami
grupy były: Daria Brajer-Działak i
Renata Burzała.
Uczniowie wrócili bogatsi o
nowe doświadczenia zawodowe.
Mieli umożliwić porównania warunków pracy w Niemczech i Polsce.
Nowocześnie wyposażone zakłady
niemieckiego partnera pozwoliły im
poznać najnowsze technologie oraz
zapoznać się ze standardami jakości
wymaganymi w krajach Unii Europejskiej. Dodatkową korzyścią było
poznanie przez praktykantów kultury i obyczajów niemieckiego regionu,
w którym odbywali praktyki, a także
możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Do Polski wrócili
z bogatym bagażem doświadczeń
– nie tylko zawodowych, ale przede
wszystkim życiowych.
Projekt realizował zespół w
składzie: E. Jobczyk – koordynator
projektu, Piotr Krymiec, D. Brajer-Działak, R. Burzała oraz Barbara
Howis (wsparcie w języku angielskim). Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Dorota Tokarek

Przedstawiciele Powiatu Kępińskiego wręczyli A. Kowalczykowi
podziękowania i okolicznościowy grawerton

również dyrekcja szkoły, nauczyciele,
pracownicy niepedagogiczni i przedstawiciele Rady Rodziców.
Dyrektor
szkoły
wręczył
uczniom kończącym naukę nagrody
książkowe, świadectwa z wyróżnieniem i listy pochwalne za wysokie
wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły.
Wszyscy nagrodzeni uczniowie klas
trzecich, kończący ZSZ, otrzymali nagrody książkowe ufundowane
przez Radę Rodziców.
Następnie przyszła pora pożegnań. W swoim wystąpieniu A.
Kowalczyk dziękował wszystkim.

wanie i kształcenie kolejnych roczników młodych ludzi. Cieszymy się, że
mogliśmy kroczyć wspólną drogą, na
której był pan naszym drogowskazem. Kierował pan szkołą, zawsze
mając na uwadze dobro uczniów.
Swoją postawą, sposobem bycia i

Dziś jednak ogarniam myślami i
sercem tych wszystkich, z którymi
zetknęło mnie życie w trakcie moich 43 lat pracy zawodowej. Spośród
wszystkich słów i wartości wybieram
wdzięczność, a więc dziękuję – mówił. Dyrektora żegnali wszyscy, z
którymi współpracował. Nie brakowało słów pochwały za jego dobrze
pełnioną misję, zaangażowanie i olbrzymi wkład w rozwój nowoczesnej
szkoły. Były kosze kwiatów, prezenty, czas wspomnień i momenty wzruszeń. Wyrazy szacunku i wdzięczności przekazała również społeczność
uczniowska. - Dziękujemy za wycho-

pogodnym usposobieniem spowodował pan, że szkoła stała się dla nas
drugim domem, do którego przychodzi się chętnie i z radością, bo jest
to dom pełen ciepła, bezpieczny i
nowoczesny – podkreślali uczniowie.
Dziękowało też grono pedagogiczne. - Nigdy nie stwarzałeś dystansu
między nami a sobą, nie przerażała
nas rozmowa z tobą – byłeś, jesteś
naszym przyjacielem, po prostu dobrym człowiekiem, na którego zawsze można liczyć. Dziś wyrażamy
wdzięczność za wspólnie przepracowaną przeszłość. Dzisiejszy dzień nie
jest dla nas radosnym, mamy jednak
powody, by się cieszyć, bo dane nam
było spotkać na swej drodze wyjątkowego człowieka, oddanego ludziom,
niezwykle zaangażowanego, lojalnego, szczerego i życzliwego – podsumowali. Przedstawiciele Powiatu
Kępińskiego, na czele ze starostą
Robertem Kieruzalem, wręczyli
odchodzącemu na emeryturę okolicznościowy grawerton.
W drugiej część uroczystej gali
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz
uczniowie przygotowali dyrektorowi
wspaniały benefis, który poprowadził
wicedyrektor Paweł Jakubczyk. Dostojnemu benefisantowi towarzyszyła
zaproszona na tę okoliczność najbliższa rodzina. Wszyscy zgromadzeni
życzyli A. Kowalczykowi zdrowia,
uśmiechu, którego wciąż mu nie brakuje i spełnienia marzeń, na które z
racji ciążących obowiązków nie było
czasu.		
Dorota Tokarek

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW
Świadectwo z wyróżnieniem:
Laura Antoszków, Natalia Piworowicz, Alicja Jakubczak, Paulina Górecka, Sandra Wróbel, Nikola Rak, Monika Juszczak, Dawid Żurecki, Marcin Rak,
Wiktoria Janczak, Jakub Kabot, Julia Gruszka, Dawid Wojciechowski, Dominik Zięba, Weronika Antczak, Jakub Szlag, Ewelina Piworowicz,
Wiktoria Albert, Oliwia Oszańca
Złote Listy Pochwalne:
Laura Antoszków, Natalia Piworowicz, Alicja Jakubczak, Paulina Górecka, Sandra Wróbel, Nikola Rak, Dawid Żurecki,
Dawid Wojciechowski, Ewelina Piworowicz.
Srebrne Listy Pochwalne:
Monika Juszczak, Wiktoria Janczak, Jakub Kabot, Julia Gruszka, Dominik Zięba, Jakub Szlag, Marcin Rak, Wiktoria Albert, Łukasz Kemski,
Sławomir Kupczak, Paweł Juszczak, Oliwia Damasiewicz, Aleksandra Górecka, Marta Ostrycharz, Dominik Pastusiak, Weronika Głowik, Kateryna Prychodko
Brązowe Listy Pochwalne:
Weronika Antczak, Oliwia Oszańca, Adam Parzonka, Maciej Tuszyński, Zuzanna Gąszczak, Weronika Jurasik, Karol Gruchocki, Zuzanna Chmiel,
Blanka Pałosz, Adam Dembny, Daria Starczan, Magdalena Karkowska, Piotr Sułkowski, Paweł Biernat, Wioletta Kubiaczyk, Kamil Maziarz,
Natalia Woźnica, Łukasz Balcer, Przemysław Marek, Milena Trelińska, Dawid Wylęga, Agnieszka Lenart, Mateusz Popłonyk, Paulina Janczak,
Żaneta Kapica, Paulina Michalska, Kinga Stępniak, Zuzanna Misiek, Julia Nowak, Sandra Pomiankowska, Weronika Skiba

Uczniowie wrócili z bogatym bagażem
doświadczeń zawodowych i życiowych
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Koszulki sportowe dla absolwentów ZSZ:
Bartosz Rabiega, Dawid Zgorzelski, Miłosz Mądrzejewski, Arkadiusz Stachura, Marcel Wojciechowski, Marcin Zając, Adrian Bystry

Ogłoszenie

reklama

ODBLOKUJ KRĄŻENIE!
Redukcja cholesterolu
i udrożnienie tętnic

w 5 tygodni!

Światowej sławy specjalista w dziedzinie chorób układu krążenia odkrył wyjątkową
kompozycję składników, która odblokowuje krążenie. Całkowicie naturalny preparat
skutecznie usuwa niebezpieczne złogi płytki miażdżycowej i cholesterolu blokujące tętnice.
Prof. Stephen Sato

Czy to rewolucyjne odkrycie zagrozi pozycji koncernów farmaceutycznych?

Wołanie o pomoc

Miażdżyca atakuje ukradkiem jak
cichy zabójca. Problemy związane
ze złym krążeniem, wysokim poziomem cholesterolu oraz nadciśnieniem narastają stopniowo i niepostrzeżenie już po 30. roku życia
– możesz nawet nie wiedzieć, że je
masz.
Działaj, zanim będzie za późno!
Nie ignoruj sygnałów ostrzegawczych!
Jeśli:
łatwo i szybko się męczysz
miewasz bolesne skurcze nóg
podczas chodzenia
masz zimne dłonie i stopy nawet
latem
odczuwasz bóle lub zawroty głowy
słyszysz piszczenie w uszach lub
dzwonienie,
masz kłopoty z koncentracją
i pamiecią
oznacza to, że Twoje tętnice są
stopniowo blokowane złogami cholesterolu oraz zwapniałą blaszką
miażdżycową i potrzebują szybkiego oczyszczenia. Jesteś w grupie
wysokiego ryzyka!

Na ratunek tętnicom

Lata naukowych poszukiwań doprowadziły prof. Sato do przełomowego odkrycia. Opracował
on całkowicie naturalny i bezpieczny środek, który udrażnia tętnice i naprawia powstałe
uszkodzenia. Dzięki unikalnej
kompozycji witamin i silnych antyoksydantów, preparat oczyszcza
„Moje ostatnie badania były jak wyrok: bardzo wysokie
ciśnienie, zapchane
tętnice, kiepska kurczliwość lewej komory
serca. Byłam przerażona. Nie chciałam zawału! Przecież nie
jestem jeszcze w tym wieku... Oprócz
lekarstw zaczęłam kupować wszystkie
naturalne preparaty, jakie tylko mogłam
znaleźć. A efektów nie było... Wtedy
przyjaciółka poleciła ml preparat prof.
Chao. Wyniki badań po 6 tygodniach
kuracji były niesamowite: nie było śladu po miażdżycy, praca serca w normie.
A najlepsze, że mogę go brać bezpiecznie
z innymi lekami”.

Halina (67 L,) z Wrocławia

dławiące się tętnice ze zwapniałych złogów blaszki miażdżycowej
i gąbczastych narośli cholesterolu. Gdy krążenie zostaje odblokowane, kuracja odżywia martwiejące komórki oraz przeciwdziała
powstawaniu nowych zatorów.

kwiaty i owoce hodowane w górskiej
prowincji Sendai w Japonii. Rośliny
na takich wysokościach są wolne
od zanieczyszczeń, a otrzymany
z nich wyciąg jest wyjątkowo
mocny i nasycony. Wysoka zawartość skoncentrowanej witami-

Przebieg odblokowującej tętnice kuracji profesora Sato

Przed kuracją: złogi całkowicie blokują
tętnicę, tworzą się zakrzepy. Zagrożenie
zawałem, udarem mózgu.

2. tydzień kuracji: blokada tętnicy wyraźnie się kurczy, następuje ogólna poprawa stanu zdrowia.

„Od dawna byłem przekonany, że stosowanie syntetycznych,
mało przyswajalnych preparatów nie daje dobrych efektów. Po
latach badań odkryłem, że rozwiązanie miałem cały czas obok
siebie”, mówi prof. Sato. ,,To
w mądrości kraju moich przodków znalazłem odpowiedź – roślinę niezwykle bogatą w substancje, które udrażniają tętnice
i regulują poziom cholesterolu we
krwi. Stała się ona podstawą rewolucyjnej zmiany w sposobie przeciwdziałania problemom układu
krążenia”.

Sensacyjne odkrycie

Źródłem niezwykłych właściwości kuracji prof. Sato jest Sophora
Japonica, roślina, której zdrowotne działanie wykorzystuje się od
ponad 2000 lat
PRZED KURACJĄ w medycynie naturalnej
Chin
i Japonii.
Działa
ona
jak
potężny
taran,
który
z wielką siłą
uderza w zwapKrew z trudem
niałe
złogi
przeciska się przez
płytki
miażtętnice z powodu
dżycowej i choblokady zwapniałą
lesterolu blopłytką miażdżycową
i złogami cholesterolu. kujące tętnice,
Ciało zaczyna się dusić rozpuszcza
je
z braku tlenu, komórki i otwiera swoobumierają bez
bodny
przesubstancji odżywczych.
pływ krwi.
Narastająca blokada
Do produkcji
z czasem zatyka tętnice
całkowicie.
preparatu wykorzystano jego

5. tydzień kuracji: złogi znikają całkowicie, krew płynie swobodnie, niosąc tlen
i substancje odżywcze

ny D, hippocastinum L. oraz Rucus
aculeatus sprawia, że złogi zalegające w tętnicach zostają szybko
zniszczone, a ciało – oczyszczone z cholesterolu. Dzięki temu
krew wreszcie dociera bez przeszkód do wszystkich organów
i naczyń włosowatych.
PO KURACJI
Efekty? Nie trzeba na nie długo
czekać! Po 3
dniach czujesz
się lepiej – znikają
zawroty
głowy, piszczenie
w
uszach
i bolesne skurcze Substancje czynne
preparatu rozpuściły
nóg. Po 2 tygoszkodliwe złogi.
dniach nie odPo 5 tygodniach
tętnica została
czuwasz już bólu
w pełni
w okolicy mostka,
odblokowana,
znika opuchlizna
krążenie jest
kończyn. Po 5 typrawidłowe,
godniach tętnice
a krew płynie
swobodnie,
zostają całkowidotleniając
cie odblokowane.
cale dało.
Komórki Twojego
ciała wypełniają się życiodajnym tlenem, mózg
i serce pracują pełną parą!

Efekty już po kilku dniach
Całkowicie naturalny skład preparatu profesora Sato sprawia, że jest
w 100% bezpieczny, można go stosować bez obaw, także z lekami.
A efekty kuracji zadziwiły świat nauki:
całkowite usunięcie blaszki miażdżycowej i złogów cholesterolu,
pełne odblokowanie tętnic i przywrócenie krążenia,
powstrzymanie degeneracji komórek mózgu (wzrost koncentracji i jasności myślenia)
prawidłowe ukrwienie kończyn
(powrót krążenia, zanik skurczów
i opuchlizny),
poprawa funkcjonowania serca
(brak zagrożenia zawałem).
Wyniki kuracji prof. Sato zostały potwierdzone podczas badania wśród
650 uczestników. Po tygodniu 89%
z nich pozbyło się obrzęków kończyn lub duszności, nastąpiła ogólna poprawa stanu zdrowia. Badania
wykonane po 5 tygodniach kuracji
wykazały, że u 99% badanych nastąpiła poprawa krążenia dzięki
rozbiciu złogów płytki miażdżycowej i cholesterolu.
Naturalna kuracja prof. Sato cofa
zmiany miażdżycowe, udrażnia
naczynia krwionośne, likwiduje
obrzęki. Pozwala zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej, schorzeń
serca i zawału. Zdobyła popularność na całym świecie, a w tym roku
trafiła również do Polski, gdzie jest
dostępna wyłącznie w sprzedaży
telefonicznej Fabryki Zdrowia. Zamawianie jest bezpieczne, ponieważ nie trzeba wcześniej nic płacić
– dopiero – w momencie odbioru
przesyłki. Obecnie trwa promocja i pierwsze 100 osób może
otrzymać dużą zniżkę.

DOFI NANS OWA NIE DLA PIER WSZ YCH 100 OSÓB !
Pierwszym 100 osobom, które zadzwonią do 11 LIPCA 2019 r., przysługuje
specjalna zniżka - 70%! Otrzymasz wówczas bio-stymulujące tabletki
prof. Sato za 317zł 97zł (przesyłka GRATIS)! Zamawianie jest bezpieczne,
ponieważ płatność następuje dopiero po otrzymaniu przesyłki.

81 300 34 41
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 - 20:00
Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!
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Policja

straż pożarna
Z pożarem zboża na pniu walczyły zastępy z JRG Kępno, OSP
Baranów, OSP Bralin, OSP Chojęcin i OSP Nowa Wieś Książęca

W ciągu jednej doby odnotowano 34 interwencje związane z usuwaniem skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych

W niedzielę, 30 czerwca br.,
około godziny 18.30, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze zboża na pniu w Chojęcinie. Na
miejsce zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie oraz OSP Baranów, OSP Bralin, OSP Chojęcin i OSP Nowa Wieś
Książęca. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca

zdarzenia, po czym podano prądy
wody w natarciu na palące się zboże,
a po przyjeździe kolejnych jednostek
pożar opanowano i całkowicie ugaszono – mówi asp. Jakub Sobczak
z KP PSP Kępno. W pożarze spłonął
hektar zboża na pniu oraz pół hektara ścierniska. Przyczyną zdarzenia
prawdopodobnie była wysoka temperatura oraz iskra z maszyny rolniczej.
Oprac. KR

Komunikat

Wójt Gminy Trzcinica
informuje,
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Miejsce wywieszenia:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
– strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 / 78 15 010.

1 lipca br. strażacy z terenu powiatu kępińskiego usuwali skutki
gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Pierwsze zgłoszenie dotyczące
zniszczeń spowodowanych silnym
wiatrem wpłynęło kilka minut przed
godziną 18.00. - Najbardziej ucierpiały gminy Perzów oraz Bralin.
Interwencje związane były z zabezpieczaniem uszkodzonych połaci dachowych, usuwaniem powalonych
drzew oraz wypompowywaniem
wody z zalanych terenów – mówi

Fot. Bubu

Fot. Radio SUD

Płonęło zboże Krajobraz po burzy

kpt. Paweł Michalski z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łącznie odnotowano 34 interwencje związane z usuwaniem skutków gwałtownych zjawisk
atmosferycznych. Działania trwały
do późnych godzin nocnych i angażowały nie tylko strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, ale
i wielu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kępińskiego.
Oprac. KR

Interwencje związane były z uszkodzeniami dachów, powalonymi
drzewami i zalanymi posesjami. Fot. KP PSP Kępno

Pożar lasu w miejscowości Brzezie

Spłonęło 300 m2 poszycia leśnego
W czwartek, 27 czerwca br.,
około godziny 15.35, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
pożarze lasu w miejscowości Brzezie. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Perzów,
OSP Bralin i OSP Turkowy. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar poszycia leśnego o powierzchni około 300 m2.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz podaniu dwóch prądów wody
w natarciu na pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia – relacjonuje
kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno. Dzięki szybkiej reakcji i spraw-

nym działaniom strażaków udało się
uniknąć większych szkód. Czujność
mieszkańców jest ważna szczególnie
podczas panującej suszy, ponieważ

wówczas ogień może bardzo szybko
rozprzestrzenić się na większy obszar.
Oprac. KR

Dzięki sprawnym działaniom strażaków udało się
uniknąć większych szkód. Fot. KP PSP Kępno

Zderzenie motoroweru i samochodu osobowego w Świbie

Nie zachował bezpiecznej odległości
13 czerwca br., około godziny 14.06, w Świbie
doszło do zdarzenia, w którym brał udział motorower oraz samochód osobowy. Policjanci pracujący na
miejscu ustalili, że kierujący motorowerem, 18-letni
mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, na skrzyżowaniu drogi 482 („stara ósemka”) z drogą w kierunku
Donaborowa, nie zachował bezpiecznej odległości od
poprzedzającego go pojazdu i został potrącony przez
samochód marki Fiat, którego kierująca – mieszkanka
powiatu kępińskiego – wykonywała manewr skrętu w
prawo. Obaj kierujący byli trzeźwi.
Kierujący motorowerem z ogólnymi obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Na szczęście nie
wymagał dłuższej hospitalizacji, dlatego zdarzenie
zostało zakwalifikowane jako kolizja, a sprawca został
ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR
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Kierujący motorowerem został zabrany do szpitala,
na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń ciała

Wiadomości

informacje

Uroczystości z okazji 50. rocznicy śmierci ks. majora pilota Szczepana Walkowskiego

Ks. Szczepan Walkowski - sercem Polak, przyjaciel Argentyny
22 czerwca 2019 roku w klasztorze ojców paulinów w Wieruszowie została odprawiona msza św. w
50. rocznicę śmierci ks. Szczepana
Walkowskiego. W imieniu biskupa
diecezji kaliskiej Edwarda Janiaka
eucharystię odprawił ojciec przeor
dr Piotr Polek, w koncelebrze z ks.
prałatem Henrykiem Orszulakiem i
ks. podpułkownikiem z diecezji kaliskiej, reprezentującym biskupa polowego Wojska Polskiego ks. generała
brygady Józefa Guzdka.
Ojciec przeor w czasie liturgii
przeczytał pismo od ministra Obrony
Narodowej Mariusza Błaszczaka,
w którym czytamy m.in.: - Wielu
patriotów, którzy swoją pracą w
warunkach pokoju mogli przysłużyć się rozwojowi Ojczyzny, chwyciło za broń, poświęcając się walce
o niepodległość, zarówno w kraju
jak i poza jego granicami. Do tego
grona należał również ks. major pi-

podstawa powinny stanowić inspirację dla żołnierzy współczesnego
Wojska Polskiego – napisał minister.
Z kolei ks. H. Orszulak odczytał
stosowne pismo od ambasador Argentyny Any Marii Ramirez, która
napisała: Chciałabym podziękować
za zaproszenie wystosowane przez
prezesa Towarzystwa Historycznego imienia Szembeków Władysława Szelaga. To zaszczyt być tu dziś
obecnym, by złożyć z Państwem hołd
księdzu majorowi Szczepanowi Walkowskiemu, człowiekowi o polskim
sercu i przyjacielowi Argentyny. (…)
Ksiądz Walkowski wysiadł ze statku
w Argentynie ponad siedemdziesiąt
lat temu, towarzyszył mu obraz Matko Bożej Częstochowskiej. Mówiąc
o dziełach księdza Walkowskiego,
warto podkreślić założenie Stowarzyszenia Lotników Polskich, intensywną pracę duszpasterską oraz
redagowanie „Głosu Polskiego”

W czasie uroczystości prezes TH im. Szembeków Wł. Szeląg
wspomniał, że ks. Sz. Walkowski uczył się w Kępnie

lot Szczepan Walkowski. Działacz
społeczny, sportowiec oddany Bogu
i ludziom wobec wybuchu wojny i
klęski kampanii wrześniowej prosi
przełożonych o skierowanie do formujących się oddziałów polskich we
Francji. Stamtąd trafia do Wielkiej
Brytanii, gdzie pełni posługę duszpasterską dla piskich pilotów. Samemu odbywając kurs pilotażu i realizując misje bojowe. Ten wycinek
życia ks. Szczepana Walkowskiego
pokazuje jego hart ducha, odwagę,
waleczność, poświęcenie misji, jaką
była służba Bogu i walka o polską
niepodległość. Był on polskim bohaterem. Pielęgnowanie pamięci o ks.
Szczepanie Walkowskim, jego życie
- zwłaszcza posługa pełniona wobec
pilotów Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii - zasługuje na
upamiętnienie. Był on polskim patriotą oddanym Bogu i sprawie niepodległości Ojczyzny. Jego czyny i

- gazety, która do dziś czytana jest
przez członków polskiej społeczności. (…) Ksiądz Walkowski jest znakomitym wzorem do naśladowania, z
którego my - Polacy, Argentyńczycy
- powinniśmy być dumni.
Na uroczystą mszę św. przybyli
samorządowcy oraz konsul z ambasady Argentyny Migiel Anchel Kunia,
Wojsko Polskie z 15 Brygady Operacyjnej Dowodzenia z Sieradza, jest
przedstawiciele z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina.
Po eucharystii, w asyście wojska zebrani udali się na cmentarz,
by tutaj przy modlitwie ojca przeora
pomodlić się przy symbolicznym
grobie ks. majora pilota Sz. Walkowskiego. Kwiaty w imieniu ambasador
Argentyny A. M. Ramirez złożył
konsul M. Anchel Kunia kwiaty od
rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej
Sił Powietrznych z Dęblina, prezesa Towarzystwa Historycznego im.

Szembeków Władysława Ryszarda
Szeląga członek Honorowy Towarzystwa Historycznego im Szembeków Władysław Grabiński i Eugeniusz Pakula, od wicemarszałka
Senatu Michała Seweryńskiego
składała asystentka Pawlak, starosta
wieruszowski Andrzej Szymanek,
przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Spigiel i wiceprzewodniczący
Czesław Wróblewski.
Po modlitwie Wł. R. Szeląg zaprosił do Wieruszowskiego Domu
Kultury, by tutaj otworzyć sympozjum zatytułowane „Ks. major pilot
Szczepan Walkowski - sercem Polak,
przyjaciel Argentyny” oraz wystawę
o tej samej nazwie autorstwa W. R.
Szeląga. Otwierając sympozjum, na
wstępnie W. R. Szeląg wspomniał:
- Tutaj, w Wieruszowie ojców paulinów zmarł przeor z Jasnej Góry z
okresu potopu szwedzkiego, ojciec
Augustyn Kordecki. Tutaj był w Wieruszowie i odprawił mszę św. kardynał Koral Wojtyła, ówczesny metropolita krakowski – obecnie święty
Jan Paweł II. Sylwetkę ks. majora
pilota Szczepana Walkowskiego wygłosiła Ewelina Dziewońska-Chudy, prezes Oddziału Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków w
Częstochowie przy Uniwersytecie
Humanistyczno-Przyrodniczym im.
Długosza – przypomniał prezes TH
im. Szembeków. A następnie wspomniał bogate życie i działalność
duszpasterską ks. Walkowskiego w
Argentynie. Kapłan edukację rozpoczął w gimnazjum kępińskim.
Po referacie głos zabrała konsul
M. Anchel Kunia, zaznaczając, że ks.
Sz. Walkowski przysłużył się Polonii
argetyńskiej i mieszkańcom Argentyny
Na zakończenie Wł. R. Szeląg
podkreślił, że 17 listopada 2019 roku
o godz. 12.40 ks. kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski
w parafii Wszystkich Świętych w
Warszawie odprawi mszę św. w intencji dwóch prymasów z rodu Szembeków i w intencji 50. rocznicy śmierci ks. majora pilota Sz. Walkowskiego.
- Są plany, aby jeszcze w tym roku w
Warszawie w Domu Polonii przygotować wystawę mojego autorstwa pt.
„Ks. major pilot Szczepan Walkowski
- sercem Polak, przyjaciel Argentyny”. Jest też możliwość, aby wystawę
i stosowny referat przygotować w Watykanie dla Ojca Świętego, a w roku
2021 w Buenos Aires – planował Wł.
R. Szeląg.
Oprac. m

Zdarzenie na 91. kilometrze trasy S8 w Bralinie

Samochód ciężarowy wjechał do rowu

który nie
Pojazdem podróżowa ł jedynie kierowca,
Kępno
PSP
KP
Fot.
.
cznej
medy
cy
pomo
agał
wym

We wtorek, 25 czerwca br., około godziny 11.59, dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o samochodzie ciężarowym, który zjechał do przydrożnego rowu na 91.
kilometrze trasy S8. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Bralin. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że samochód ciężarowy, włączając się
na trasę S8, wjechał do rowu. Pojazdem podróżował jedynie
kierowca, który nie wymagał pomocy medycznej. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
pomocy w udrożnieniu ruchu na trasie – poinformował
kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

XI Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej

Kto śpiewa
– dwa razy się modli

Wszyscy uczestnicy festiwalu
otrzymali nagrody

W Zespole Szkół w Trzcinicy
odbył się XI Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej. W konkursie wzięło
udział 43 uczestników z 19 szkół podstawowych powiatu kępińskiego.
Przesłuchania odbyły się w
trzech kategoriach wiekowych: klasy
I-III, IV-VI i VII-VIII. Prezentacje
uczestników oceniała specjalnie w
tym celu powołana komisja konkursowa w składzie: Barbara Kosmala-Kubiak – wieloletnia organistka w
parafii pw. św. Stanisława Biskupa w
Trzcinicy, Ewa Olek – nauczycielka
muzyki w Szkole Podstawowej nr 1
w Kępnie i Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. A. Tansmana w
Kępnie, dyrygent Chóru Szkolnego
i Reprezentacyjnego Chóru Powiatu
Kępińskiego „Con Brio”, ks. kanonik
Wiesław Cieplik – proboszcz parafii
pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy oraz Sebastian Sikora – muzyk,
pedagog, dyrygent, dyrektor artystyczny czterech chórów.

Zwycięzcy zostali uhonorowani
pamiątkowymi statuetkami „Złotej
nutki”, które wręczył wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i płyty. Wójt podziękował nauczycielom za przygotowanie
uczniów do występów oraz Zespołowi Szkół w Trzcinicy za zorganizowanie kolejnej edycji festiwalu.
Juror festiwalu, S. Sikora ufundował nagrody dodatkowe w postaci konsultacji wokalnych (termin i
miejsce zostaną uzgodnione z zainteresowanymi) dla uczestników: Jakuba Goli, Natalii Pawlik, Patrycji
Rabiegi, Marcela Stanikowskiego i
Martyny Stefańskiej.
Przebiegowi festiwalu towarzyszyły występy szkolnego chóru, działającego przy Zespole Szkół w Trzcinicy, prowadzonego przez katechetkę
Renatę Adamską, która była także
organizatorem całego przedsięwzięcia.
Oprac. KR

Festiwalowi towarzyszył występ szkolnego chóru
działającego przy Zespole Szkół w Trzcinicy

WYNIKI FESTIWALU
Klasy I-III:
1. Zofia Dziergwa (SP nr 1 w Kępnie, opiekun – Ewa
Olek)
2. Amelia Namyślak (SP w Łęce Mroczeńskiej, opieku
n – Andrzej Ciurys)
3. Natalia Krawczyk (SP w Łęce Opatowskiej, opieku
n – Martyna Pacyna)
Wyróżnienia: Paulina Butzek (SP w Drożkach, opieku
n – Katarzyna Góra),
Amelia Kosińska (SP w Opatowie, opiekun – Przemysław
Durlej),
Martyna Kostrzewa (SP w Donaborowie, opiekun – Danut
a Wysota)
Klasy IV-VI:
1. Weronika Kisiel (SP w Opatowie, opiekun – Przem
ysław Durlej)
2. Jakub Gola (SP w Olszowie, opiekun – Grażyna Dyla)
3. Amelia Zysiek (SP w Krążkowach, opiekun – Jadwig
a Wiśniewska)
Wyróżnienia: Zuzanna Durlej (SP w Trzcinicy, opieku
n – Renata Adamska,
Weronika Topoła (SP w Drożkach, opiekun – Aleksandra
Cegła),
Marcelina Wiśniewska (SP nr 1 w Kępnie, opiekun –
Ewa Olek)
Klasy VII-VIII:
1. Natalia Pawlik (SP w Trzcinicy, opiekun – Renata Adams
ka)
2. Julia Leśniarek (SP nr 1 w Kępnie, opiekun – Ewa
Olek)
3. Martyna Stefańska (SP w Wielkim Buczku, opieku
n – Sylwia Świerczyńska-Albert)
Wyróżnienia: Nikola Konieczna (SP w Opatowie, opieku
n – Przemysław Durlej),
Patrycja Rabiega (SP w Grębaninie, opiekun – Andrz
ej Ciurys),
Marcel Stanikowski (SP w Siemianicach, opiekun – Rafał
Kaczmarzyk)
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Region

gmina
kurier baranowa
lipiec 2019, nr 27 (1122)
18 czerwca br. w „Baranowskiej Chacie” miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród
i Stypendiów Wójta Gminy Baranów

Stypendia i nagrody dla najlepszych

Przypomnijmy, że uchwałą Rady
Gminy w Baranowie Stypendium
Wójta Gminy Baranów otrzymuje
uczeń, który uzyskał na koniec roku
szkolnego średnią ocen powyżej
5,20 w szkole podstawowej i powyżej 5,0 w oddziałach gimnazjalnych.
Nagrodę przyznaje się za szczegól-

ne osiągnięcia związane z procesem
nauczania oraz za osiągnięcia sportowe: laureatom wojewódzkich konkursów, olimpiad i turniejów – za zajęcie od I-X miejsca oraz laureatom
krajowych konkursów, olimpiad i
turniejów – za zajęcie od I do XV
miejsca.

W uroczystości wzięli udział
najlepsi w minionym roku szkolnym
uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Część artystyczną przygotowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Łęce Mroczeńskiej. Wystąpił również zespół „Wężyk Band”.
ems

Nie ma cienia przesady w twierdzeniu, że noc z 29 na 30 czerwca br. była jedną z najdłuższych w dziejach Baranowa.
Zaczęło się nieco po 18.00, a skończyło tuż nad ranem. Tak więc najwytrwalszym pozostało tylko zamienić strój
sportowy na garnitur i ruszyć na poranną mszę. Organizatorzy Turnieju (Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” Baranów) potrzebowali bez mała dziewięciu godzin, by z grona 13 zespołów toczących zażarty bój o Puchar Wójta Gminy
Baranów wyłonić wreszcie najlepszą czwórkę. W finale Piłkarskiej Nocy na „Orliku” czekała spora niespodzianka.
Wydawało się, że pewnie zmierzająca po główne trofeum ekipa FC Ponalewce na końcu nie powinna napotkać większego oporu. Trafiła jednak kosa na kamień. Abstynenci zachowali więcej zimnej krwi, wykazali się też zadziwiającą
fantazją i wygrali aż 4:1

Abstynenci zachowali więcej zimnej krwi
Do turnieju zgłosiło się aż 13 zespołów (Ankon24 Jankowy, FC Ponalewce Mroczeń, OSP Baranów,
Mebas Kępno, Wybrzeże Klatki
Schodowej Kępno, Benix Mroczeń,
Eltap Mroczeń, Tytan Mroczeń, Elmech Kępno, FC Abstynent Kępno,
Marcinki Kępno, Kabareciarze Buczek, Kawalerowie Kępno). Ostatni
z nich – „5 przed dwunastą”. W tym
gronie znaleźli się zarówno absolutni
amatorzy, jak i zdystansowani weterani regionalnych boisk, było też
sporo piłkarskich nadziei. Nadało to
baranowskiej imprezie niezwykłego
kolorytu. Dodajmy jeszcze, że turniej
Półfinały:
FC Ponalewce – Kawalerowie 2:1;
Tytan – Abstynenci 1:2
3-4 miejsce:
Kawalerowie – Tytan 2:2. K. 1:2.
Finał:
FC Ponalewce – Abstynenci 1:4
Najlepszy bramkarz:
Mateusz Śniegocki (FC Abstynent);
Najlepszy strzelec:
Daniel Parzybót (FC Abstynent);
Najlepszy zawodnik:
Marcin Górecki (FC Ponalewce)
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miał wymiar międzynarodowy. Warto też podkreślić, że choć wszystkim
meczom towarzyszyła spora dawka
adrenaliny i odznaczały się one wysokim poziomem, to nie było widać
chorobliwej zadziorności i złych
emocji.
Piłkarską Noc na „Orliku” otworzyła, w imieniu wójt gminy, sekretarz Ilona Skiba. Nad bezpieczeństwem uczestników turnieju czuwali
ratownicy z OSP Baranów, za co im
bardzo dziękujemy. Tym mocniej,
że biorąca udział w zawodach ekipa
strażacka poniosła dwie bolesne straty. Kontuzje wyeliminowały bowiem
dwóch graczy. - Nie wiadomo, co by
się działo, gdyby Irek i Mateusz mogli grać dalej – komentował ze smutkiem ten fakt Mateusz Rak, strzelec
pierwszego, zwycięskiego gola w pojedynku z „Mebasem”. „Mebasowi”
należy poświęcić osobne miejsce. To
jedna z tych ekip, które przystąpiły
do turnieju bez większych nadziei na
końcowy sukces. W nowych strojach
prezentowali się niczym mistrzowie
świata. - Gramy, bo lubimy, nie bo-

imy się nikogo i nikt nas nie przestraszy – przekonywał Robert Szubert. I
o to właśnie chodziło organizatorom.
- Każdy znał wcześniej regulamin,
który miał charakter Open. Postawiliśmy na piłkarską zabawę i tak
właśnie wyglądała Piłkarska Noc na
„Orliku” – ocenia Andrzej Hełka,
prezes UKS-u „Pionier” Baranów. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli nam
sprawnie przygotować i przeprowadzić turniej: Urzędowi Gminy, OSP
Baranów, Darkowi Bęsiowi, który
sędziował wszystkie 25 meczów. Specjalne podziękowanie przekazuję też
firmie „Benix”, która ufundowała
stroje dla jednej z czterech naszych
drużyn dziecięcych. A dochód z turnieju zamierzamy przeznaczyć na
sprzęt dla najmłodszej grupy, bo
nasze skrzaty nie mają jeszcze sportowych plecaków – kończy prezes A.
Hełka.
Mistrzowie grup A i B awansowali do półfinałów. Z grupy C do półfinałów awansowały dwie ekipy. Po
losowaniu rozegrano półfinały. ems

Tygodnik Kępiński 4 lipca 2019

Rozmowa z archeologiem Grzegorzem Gmyrkiem

Zostawcie archeologię
archeologom!

Przez dwa lipcowe dni, 6 i 7 lipca br., na baranowskim Rynku
pojawią się archeolodzy. Czego
będą szukać? Złotego pociągu
czy bursztynowej komnaty?
Niestety, nie szukamy złotego
pociągu ani bursztynowej komnaty.
Chcemy sprawdzić, jak mogła wyglądać zabudowa baranowskiego rynku
w okresie średniowiecza i nowożytności. Pojawimy się już od 3 lipca
i jest to związane z rozpoczęciem
wyprzedzających, ratowniczych badań wykopaliskowych, które obejmą
część Rynku, na której w późniejszym czasie będzie budowana kana-

ców o niepozostawianie samochodów na parkingach w ten dzień. W
niedzielę będą utrudnienia związane
z tymczasowym zamknięciem części
Rynku. Pierwszą część planujemy
zamknąć po porannej mszy. Będzie
to około 9.30, a druga część – około
12.00. Dokładne godziny jeszcze zostaną podane po wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu na te dni.
Jak wyglądać będą te prace?
Czy mamy spodziewać się wykopalisk?
Badanie georadarem jest metodą
pozwalającą zbadać grunt, pokazując jego strukturę wraz z wszystkimi

Na Rynku w Baranowie przeprowadzone
zostaną nieinwazyjne badania georadarem

lizacja sanitarna. 6 i 7 lipca zaplanowaliśmy wykonanie na terenie całego
Rynku w Baranowie nieinwazyjnych
badań georadarem w celu poznania
i określenia zakresu występowania
artefaktów zabytkowych pod płytą
Rynku.
Podobno coś cennego już znaleziono.
W 1987 i 1991 r. były prowadzone badania wykopaliskowe na kopcu
podworskim, który zlokalizowany
jest w północno-zachodniej części
Baranowa. Odkryto tam pozostałości
zabudowy drewnianej wraz z artefaktami kulturowymi, np. ułamkami
ceramiki, kości zwierzęcych i przedmiotów metalowych. Kolejne badania
archeologiczne prowadzone były w
1996, 2000 i 2002 r. Były one związane z realizacją inwestycji liniowych.
W ramach tych prac stwierdzono, że
zabudowa była drewniana, a ulice
wyłożone drewnem. Mam nadzieję,
że prace, które będziemy prowadzić,
potwierdzą wcześniejsze wyniki badań archeologicznych.
W jakich godzinach zamierzacie zamknąć Rynek?
W sobotę, 6 lipca, będą prowadzone prace tylko na terenach zieleńców, chodników i parkingów. Tutaj
mamy wielką prośbę do mieszkań-

wytrąceniami, jak np. kable, rury itp.,
ale także pozostałości archeologiczne, np. konstrukcji drewnianych, ceglanych, kamiennych, pozostałości
po obiektach archeologicznych, jak
paleniska, groby. Metoda polega na
przeciągnięciu mobilnego georadaru
po powierzchni, który wysyła w głąb
ziemi fale elektomagnetyczne, a te po
odbiciu wracają i są zapisywane w
formie cyfrowej. Następny etap związany jest z przetwarzaniem i interpretowaniem pozyskanych danych.
Jak wyżej nadmieniłem, wykopaliska
będą realizowane w ramach rewitalizacji i dotyczą miejsc pod budowaną
kanalizację.
A jeśli mieszkańcy zaczną szukać na własną rękę? Nie boi
się pan powtórki ze Środy Śląskiej?
Bać się należy, ponieważ nigdy
nie wiadomo, co może się wydarzyć,
ale mam nadzieję, że mieszkańcy
badania archeologiczne zostawią archeologom. A później efekty naszej
pracy można będzie można zobaczyć
na wystawie i czytać o nich w opracowaniach. Nadmienię tutaj tylko,
że takie szukanie na własną rękę jest
nielegalne i można mieć później z
tego powodu problemy prawne.
ems

+ UWAGA +

akcja pobierania krwi
7.07.2019 (niedziela)
w godzinach od 14.00 do 17.00.
Słupia pod Kępnem, WTZ - CARITAS.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli
18 rok życia, z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

cd. KURIERA BARANOWA na str. 11

Region

gmina
cd. KURIERA BARANOWA ze str. 10

30 czerwca br. w Jankowach rozegrano Sportowo-Pożarnicze Mistrzostwa Gminy Baranów. Wzięło
w nich udział 20 zespołów w czterech kategoriach: 9 ekip męskich i 4 żeńskie. W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wystąpiło 5 drużyn chłopięcych i 2 dziewczęce. Zmagania oceniało
jury: asp. Jakub Sobczak (przewodniczący), sekc. Beata Smolis (sekretarz zawodów), st. str. Dominik Polak, dh Wojciech Pisula, dh Dawid Smaga, dh Marcin Brząkała

wieści znad pomianki
lipiec 2019, nr 27 (929)
85-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach

Czy współczesny Wojtek marzy, by zostać strażakiem?

Każdego dnia,
o każdej porze…
Czy ktoś jeszcze pamięta wierszyk Czesława Janczarskiego o
Wojtku, co to marzył, by zostać strażakiem? Zresztą, czy w dzisiejszych
czasach, pełnych smartfonów i andronów, młody człowiek gotów jest
zamienić kuszące oferty pożeraczy
wolnego czasu na upał i znój? W niedzielę w Jankowach przekonaliśmy
się, że na szczęście tak. Oczywiście,

się wdrapać na podium. Nagle syrena
podrywa baranowskich strażaków,
którzy błyskawicznie wskakują w
mundury i w okamgnieniu ruszają
do akcji. A wszystko na oczach zdumionej strażackiej młodzieży. Nie
dziwmy się więc Wojtkom marzącym
o tym, by zostać strażakiem. Druh
ochotnik to wciąż synonim ciężkiej
pracy, odpowiedzialności i odwagi.
Czy podzielacie nasze przekonanie,
iż prawdziwym zwycięzcą takich za-

W skwar wdzierał się ryk motopomp, a powietrze
wypełniał gorzki zapach spalin

nie jest to prosta droga. Wiedzie ona
często przez rodzinną tradycję. Strażakiem był przecież dziadek i tata.
Spójrzmy na listy startowe: Błażejewski, Krawczyk, Chowis, Stasiowski, Janus, Majczyk, Jerzyk,
Malcher, Świtoń, Kieroń, Jerczyński, Goj, Pawlak, Musiała, Małolepszy, Żurecki, Gruszka. W trakcie
kolejnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się na jankowskim stadionie, przekonaliśmy się, że
w takich miejscach, jak Jankowy, ta
tradycja się odradza. Zresztą nie tylko w tej wsi. A rywalizacja sportowa
służy kształtowaniu umiejętności,
które powinny pomóc w chwili, gdy
trzeba ruszyć bliźniemu na ratunek.
I jeszcze jeden obrazek. Po znojnej
walce toczonej w obezwładniającym
skwarze, wreszcie powrót do remizy,
wreszcie ulga, ale i radość, bo udało

wodów, jak te w Jankowach, jest ów
bliźni, któremu na ratunek druhowie
są gotowi wyruszyć każdego dnia, w
każdej chwili i o każdej porze?
Jankowy razy trzy
Jankowski
stadion
powitał
wszystkich piekielnym żarem, lejącym się z nieba, niczym gęste sople
miodu: ciężkie, lepkie, odbierające
ochotę do czegokolwiek, poza skokiem do basenu. Tymczasem w skwar
wdziera się ryk motopomp, a powietrze wypełnia gorzki zapach spalin.
Są i dziesiątki kibiców wspierających
swoje ekipy. Stadion aż kipi pozy-

Brawo bijemy również tym z dalszych miejsc.
Dostrzegamy też ogrom pracy,
jaki trzeba było włożyć w przygotowanie mistrzostw. Trzeba jasno
stwierdzić, że na wysokości zadania
stanęli druhowie z OSP Jankowy. –
Ciężko pracowaliśmy na dzisiejszy
sukces – nie ukrywa radości prezes
Florian Kieroń. Dodajmy od razu,
że sukces podwójny. Druhom z OSP
Jankowy medal należy się za doskonałą organizację zawodów – uznanie
również za wynik sportowy. Jankowanie cztery razy zameldowali się
w pierwszej trójce zawodów i aż trzy
razy wygrali. Gratulacje składamy na
ręce zarządu OSP Jankowy: prezes –
F. Kieroń, wiceprezes – Dawid Wiśniewski, naczelnik – Dawid Dyla,
zastępca naczelnika – Artur Kmieciński, skarbnik – Jan Kasprzak,
sekretarz – Marek Majczyk, gospodarz – Władysław Małolepszy, członek Zarządu – Zbigniew Jerczyński. Zresztą, osób zaangażowanych
w przygotowanie tej imprezy było
znacznie więcej. Dość przypomnieć
np. smaczne ciasto serwowane przez
dzielne jankowianki.
Najmłodsza ekipa, która tej niedzieli wystąpiła jeszcze poza konkursem, została nagrodzona huraganem
braw. Kibice w ten sposób docenili
występ jankowskiej dziatwy, absolutnych debiutantów, siedmiolatków.
Warto zapamiętać te nazwiska: Marcel Kmieciński, Maja Nowak, Marysia Olek, Mateusz Skiba, Bartek
Kieroń, Oliwia Goj, Maja Kokot,
Kacper Maryniak, Amelia Skiba.
Nagrody wręczyli: członek prezydium Zarządu Oddziału Woje-

Strażacy rywalizowali w sztafecie
pożarniczej i ćwiczeniach bojowych

Od 85 lat w służbie bliźniemu
22 czerwca br. odbyły się uroczystości 85-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Piaskach w gminie Łęka
Opatowska. Wydarzenie rozpoczęło
się zbiórką pocztów sztandarowych i
zaproszonych gości przy miejscowej
szkole. Następnie wszyscy wspólnie
przemaszerowali pod Dom Strażaka
w Piaskach, gdzie odprawiona została msza święta w intencji strażaków,

Michał Błażejewski, członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Kępnie i prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Łęce Opatowskiej Jerzy Flaczyk, komendant
gminny OSP Paweł Taras, prezesi
jednostek OSP z gminy Łęka Opatowska, wójt gminy Adam Kopis,
radny Rady Powiatu Kępińskiego
Dariusz Gąszczak, przewodniczący

W uroczystości udział wzięły poczty
sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy

ich rodzin oraz druhów, którzy odeszli na wieczną służbę.
W dalszej części prezes OSP
Piaski Łukasz Stempin przywitał wszystkich zaproszonych gości.
Wśród nich znaleźli się m.in.: poseł
na Sejm RP Bożena Henczyca, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Poznaniu i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie

Rady Gminy Łęka Opatowska Michał Jerczyński oraz przedstawiciel
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie podinsp. Krzysztof Kotusiak.
Ważnym punktem sobotniej uroczystości było uhonorowanie druhów
zasłużonych dla jednostki.
Część oficjalną zakończyły przemówienia zaproszonych gości, którzy
składali liczne gratulacje, podziękowania i upominki na ręce prezesa
OSP Piaski.
Oprac. KR

WYNIKI
RYWALIZAC JI
Seniorki:
1. OSP Jankowy
2. OSP Mroczeń
3. OSP Grębanin
4. OSP Donaborów
Seniorzy:
1. OSP Słupia pod Kępnem
2. OSP Jankowy
3. OSP Baranów
4. OSP Baranów - Murator
5. OSP Mroczeń
6. OSP Joanka
7. OSP Donaborów
7. OSP Grębanin
MDP – dziewczęta:
1. OSP Jankowy
2. OSP Baranów
MDP – chłopcy:
1. OSP Jankowy
2. OSP Słupia pod Kępnem
3. OSP Baranów
4. OSP Grębanin
5. OSP Łęka Mroczeńska

tywnymi emocjami. I te połyskujące
w słońcu hełmy... W niedzielne upalne i duszne popołudnie widzowie nie
szczędzili braw druhom zmagającym
się w sztafecie z przeszkodami i w
ćwiczeniach bojowych. Na szczególne słowa uznania na pewno zasłużyły
dzielne strażaczki, które rzuciły na
szalę swój niewątpliwy skarb, czyli
urodę. W ferworze walki nie obyło
się bez niespodziewanych zwrotów
akcji, rozpaczy jednych i radości innych. Czy jednak w takich zawodach
najważniejszy jest sportowy wynik?
Oczywiście, to jednak zawody. I
sportowe, i pożarnicze. Broń Boże,
nie deprecjonujemy więc wyniku,
szczerze gratulujemy zwycięzcom.

wódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Poznaniu Michał Błażejewski, komendant gminny OSP
Sebastian Błażejewski, wiceprezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Baranowie Robert Seiffert
oraz skarbnik gminy Marzena Żłobińska.
Uhonorowany został też najstarszy zawodnik – Grzegorz Grądowy
z OSP Baranów Osiedle Murator, a
specjalna nagroda – puchar ufundowany przez prezesa Związku Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kępnie
Michała Balcera trafił do zwycięzców w grupie seniorów – OSP Słupia
pod Kępnem.		
ems

Wśród druhów uhonorowanych za zasługi dla jednostki znalazł
się Cz. Bystry, który otrzymał Medal „Za wysługę lat”

ODZNACZENI DRUHOWIE

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:
Mieczysław Brzeziński
Złote Medale „Za Zasługi dla Pożarnict wa”:
Józef Kwaśnik, Radosław Szubert
Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnict
wa”:
Piotr Hilember, Marek Piasecki, Artur Sołyg
a
Brązowe Medale „Za Zasługi dla Pożarnict
wa”:
Andr zej Gąszczak, Wojciech Miko łajczyk, Witol
d Skórecki
Medal „Za wysługę lat” – 65 lat:
Czesław Bystr y
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GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2019, nr 27 (880)
Od 21 do 23 czerwca br. odbywały się urodzinowe imprezy dedykowane gminie. Doskonała pogoda oraz wiele atrakcji sprawiło, że tegoroczne Dni Gminy Perzów 2019 zdecydowanie należały do udanych

Jedną z największych muzycznych atrakcji był
koncert zespołu disco polo „Power Play”

Dni Gminy Perzów pełne atrakcji
21 czerwca br. w Domu Seniora
w Domasłowie przedstawicielki Kół
Gospodyń Wiejskich działających na
terenie gminy Perzów spotkały się
na wieczorku świętojańskim. Każde Koło przygotowało na tę okazję
tradycyjny wieniec świętojański,

w Perzowie, dokonała wójt gminy
Perzów Danuta Froń. Na scenie jako
pierwsze zaprezentowały się dziewczęta z sekcji wokalnej prowadzonej
przez Jakuba Zapolnego: Aleksandra Capenko, Weronika Pietrus i
Ania Morańska oraz Konrad Piór-

disco polo „Power Play”. Zespół
przyciągnął mieszkańców, nie tylko z
gminy Perzów. Na scenie było energicznie i żywiołowo. Wokalista wraz
z zespołem swoimi przebojami porwał widzów do tańca oraz wspólnego wykonywania znanych hitów, np.
„Pendolino” czy „Co ma być to będzie”. O zmierzchu pojawił się C-BOOL – DJ robiący zawrotna karierę w
Polsce i za granicą. Tłumy oszalały,
słuchając wykonywanych przez niego

hitów i wpatrując się w magiczne wizualizacje pojawiające się na scenie.
Bisom nie było końca. Uczestnicy imprezy jeszcze przez długi czas będą
wspominać te porywające koncerty.
Na zakończenie wszyscy mogli bawić
się podczas zabawy tanecznej, gdzie
atmosferę skutecznie podkręcał DJ
Robson. Tak jak w minionych latach,
tak też w tym roku nie zabrakło stoisk gastronomicznych, dmuchawców
oraz animacji przeznaczonych dla
najmłodszych.

Ostatni dzień był zdecydowanie
sportowy. Odbyły się zawody wędkarskie na akwenie w Miechowie,
Turniej Tenisa Ziemnego oraz zawody rzutów karnych dla ojców i synów,
dedykowane szczególnie wszystkim
ojcom z okazji ich święta.
Organizatorami wydarzenia byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie oraz Urząd Gminy w Perzowie
przy współudziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy.		
Oprac. KR

Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji,
m.in. puszczanie baniek mydlanych

Członkinie KGW z gminy Perzów spotkały się, aby podziwiać
wieńce świętojańskie i zjeść wspólną kolację

których zdjęcia można podziwiać w
Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Poza tym panie miło spędziły
czas przy kolacji świętojańskiej.
22 czerwca br. upłynął pod znakiem przebojów i dobrej zabawy.
Oficjalnego otwarcia imprezy, odbywającej się na boisku przy GOK

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów przyznał nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum z terenu gminy Perzów

kowski z Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie czy też Milena Dyla,
laureatka m.in. Międzynarodowego
Konkursu Piosenki i Tańca w Koninie, na co dzień ćwicząca swój wokal
w Centrum Kultury w Sycowie.
Jedną z największych muzycznych atrakcji był koncert zespołu

Oficjalnego otwarcia imprezy
dokonała wójt D. Froń

Wójt Danuta Froń wręczyła stypendia naukowe zdolnym uczniom z terenu gminy

15 uczniów nagrodzonych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
24 czerwca br., podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury
w Perzowie, wójt Danuta Froń wręczyła stypendia naukowe zdolnym
uczniom z terenu gminy, którzy w
roku szkolnym 2018/2019 uzyskali
najwyższe wyniki w nauce.
Wójt D. Froń, witając przybyłych
rodziców wraz z uczniami oraz zaproszonych gości, podkreśliła, że ta kilkuletnia tradycja na stałe wpisała się w
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kalendarz wydarzeń na terenie gminy,
a następnie przekazała uczniom oraz
rodzicom listy gratulacyjne.
Uczniowie za wyniki w nauce
oraz wysokie osiągnięcia sportowe
otrzymali nagrody finansowe. W Zespole Szkół w Perzowie wyróżniono
29 uczniów, w Zespole Szkół w Trębaczowie – 15 uczniów, natomiast w
gimnazjum – 9 uczniów. Łącznie stypendia otrzymały 53 osoby.

W tym roku zaplanowana kwota
w budżecie szkół wynosiła 10.000 zł.
Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne placówki
zgodnie z propozycjami dyrektorów
szkół, którzy złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy w Perzowie,
tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie i
Perzowie oraz Publicznego Gimnazjum w Perzowie.
Oprac. KR
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17 czerwca br. członkowie Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów na posiedzeniu przyznali
roczne nagrody dla najzdolniejszych
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Perzów.
Nagrody finansowe dla uczniów
przydzielono w oparciu o regulamin
nagród Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów.
Wręczenie nagród odbyło się
w poniedziałek, 24 czerwca br.,
w Gminnym Ośrodku Kultury w
Perzowie. W tym roku nagrodzono 15 uczniów. W Zespole Szkół
w Perzowie nagrodzonych zostało
dziewięcioro uczniów: Zofia Brząkała, Julia Raczyńska, Aleksandra
Snopek, Jagoda Hoja, Aleksandra

Janasek, Roksana Kubik, Bartosz
Młot, Julia Zgarda i Franciszek
Sobczyk. W Zespole Szkół w Trębaczowie wyróżniono dwie uczennice:
Łucję Grzegorek i Magdalenę Znaj.
Z kolei w Publicznym Gimnazjum
nagrody otrzymało pięcioro uczniów:
Patryk Moś, Miłosz Kubik, Hanna
Ostrowska i Weronika Pietrus.
Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów
gratulowali uczniom oraz rodzicom i
wręczyli nagrody wraz z listami gratulacyjnymi za wybitne osiągnięcia w
nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz zasługi w rozwoju i promocji
gminy Perzów w roku szkolnym
2018/2019.
Oprac. KR

Region

gmina
Dom Katarzyny Zajadacz przy ul. Ogrodowej

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2019, nr 27 (1203)
II zjazd rodu Jaroszów

Wielkie spotkanie z historią w tle
Tegoroczny zjazd nie mógł obyć się bez pamiątkowej fotografii
„Rodzina jest jak gałęzie na drzewie – wszyscy rośniemy w różne strony, ale korzenie pozostają te same”
– takim mottem Maria Dwernicka
rozpoczęła prezentację swojego rodu
na II zjeździe rodu Jaroszów, który
odbył się 22 czerwca br. w Restauracji „Różana” w Laskach.
Tego dnia do Bralina zjechało się
ponad 70 osób, potomków Ignacego:
z Katowic, Augsburga, Namysłowa
oraz Kluczborka, aby spotkać się i
wspólnie powspominać dawne czasy.
Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą
w kościele Na Pólku, którą odprawił

ks. Przemysław Kapała. W bardzo
wzruszającym kazaniu kapłan podkreślał wartość rodziny. Benedykt
Marczak dodał świetności mszy
piękną grą i śpiewem.
Rodzina Jaroszów w Bralinie
znana jest od wielu pokoleń. W 1907
r. pradziad Ignacy ożenił się z Katarzyną Zajadacz i stąd wywodzi
się jedna z dużych gałęzi Jaroszów.
Niestety, z jego dziewięciorga dzieci dziś już została tylko jedna córka
– Helena Wróbel z mężem Bolesławem oraz żona Antoniego – Teresa
Jarosz.

późnych godzin nocnych, a niektórzy,
zwłaszcza ci z najbardziej odległych
miejsc zamieszkania – Katowic i Au-

gsburga w Niemczech – spotkali się
także dnia następnego.
Oprac. KR

Ignacy Jarosz był pierwszym powojennym sołtysem w Bralinie po
II wojnie światowej, a jego syn Antoni pełnił ten urząd przez ponad dwie
kadencje w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych. To właśnie jego
córka Maria zorganizowała zjazd.
W spotkaniu uczestniczyły głównie wnuki, prawnuki oraz praprawnuki Ignacego, a także kilka osób
z linii jego najstarszego brata – Teodora z Latowic i najmłodszego brata
– Józefa z Ostrzeszowa.
W serdecznej, rodzinnej atmosferze goście rozmawiali i bawili się do

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Bralinie

Żakinada w Bralinie
X sesja Rady Gminy Bralin

Wójt z absolutorium

Strażacy walczyli
o miejsce na podium
16 czerwca br. na stadionie w
Bralinie odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze. Na starcie pojawiły się wszystkie jednostki strażackie z terenu gminy Bralin. Zawody otworzył prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bralinie Marek Fras,
który przywitał przybyłych gości:
wójta gminy Bralin Piotra Hołosia,
sekretarz Ewelinę Pieles, przewodniczącego Rady Gminy Bralin Marka
Markiewicza, starostę kępińskiego
Roberta Kieruzala oraz zastępcę
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie st. kpt.
Jarosława Kucharzaka.
Gotowość
wszystkich
drużyn do zawodów zgłosił komendant gminny OSP Roman Dębski.
Rywalizacja przebiegała w czterech
kategoriach – seniorzy, seniorki oraz
chłopięce i dziewczęce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Zmagania

ochotniczych straży pożarnych, jak
co roku, przysporzyły wielu emocji
tłumnie zgromadzonej publiczności. Walka o jak najwyższe miejsce
pomiędzy drużynami toczyła się na
sekundy.
Komisja
sędziowska
przez
cały przebieg zawodów bacznym
okiem przyglądała się zawodom.
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, które przekazano
na ręce dowódców, a wszyscy członkowie drużyn mogli cieszyć się pamiątkowymi medalami.
Wójt P. Hołoś w przemówieniu
podsumowującym zawody podkreślał fakt, jakim był bardzo wysoki
poziom rywalizacji sportowej, pogratulował wszystkim zwycięskim
drużynom, a zespołom, które nie
zdobyły w tym roku laurów, życzył
powodzenia w kolejnych zawodach,
po czym oficjalnie zamknął tegoroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

WYNIKI RYWALIZAC JI
Żeńska MDP:
1. OSP Bralin
2. OSP Nowa Wieś Ksią żęca
3. OSP Chojęcin
Męska MDP:
1. OSP Chojęcin
2. OSP Bralin
3. OSP Weronikopole
4. OSP Mnichowice
5. OSP Tabor Wielki
6. OSP Czermin
7. OSP Gola
Seniorki:
1. OSP Bralin
2. OSP Mnichowice
3. OSP Nowa Wieś Ksią żęca
Seniorz y:
1. OSP Czermin
2. OSP Nowa Wieś Ksią żęca
3. OSP Tabor Wielki
4. OSP Gola
5. OSP Mnichowice
6. OSP Chojęcin
7. OSP Bralin
8. OSP Weronikopole

Po zawodach wszystkie jednostki
na terenach swoich remiz kontynuowały coroczne święto.
KW

26 czerwca br. odbyła się X sesja
Rady Gminy Bralin. Najważniejszą
częścią obrad było głosowanie nad
udzieleniem wotum zaufania oraz
absolutorium dla wójta gminy Bralin
Piotra Hołosia. Po przedstawianiu
przez niego raportu o stanie gminy
za 2018 r., odbyła się merytoryczna
dyskusja. Radni zadawali pytania w
odniesieniu do przedstawionego dokumentu. Punkt porządku obrad z
raportem o stanie gminy zakończyła uchwała nad udzieleniem wotum
zaufania. Radni przegłosowali ją
jednogłośnie. Drugim ważnym tematem sesji było udzielenie wójtowi
absolutorium. Skarbnik gminy Grażyna Mosch przedstawiła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
wydała pozytywną opinię związaną z

realizacją budżetu za 2018 r. Również
opinia Komisji Rewizyjnej była pozytywna. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium wójtowi, radni
jednogłośnie poparli uchwałę. P. Hołoś podziękował radnym w imieniu
swoim i poprzednika, który przez
większość ocenianego roku odpowiadał za finanse gminy. Bukiet kwiatów z rąk wójta otrzymała skarbnik
gminy z podziękowaniem za dobrą i
rzetelną pracę związaną z pozytywną
realizacją budżetu gminy. Słowa podziękowania wójt skierował również
pod adresem wszystkich pracowników urzędu.
Sesję zakończyły wolne głosy
i wnioski, w trakcie których wójt
szczegółowo odpowiadał na pytania
radnych. 			
KW

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
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Region

gmina
echo rychtala
lipiec 2019, nr 26 (893)
Z grona prawie 1300 szkół (20.000 uczniów) w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym
„Być jak Ignacy”, organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, w
ścisłym finale znalazła się Szkoła Podstawowa w Drożkach, zajmując pierwsze miejsce
w województwie wielkopolskim. Tegoroczna – III edycja programu odbyła się pod hasłem
„Zostań bohaterem nauki”

... gdzie bawili się
wyśmienicie...

Naukowa Szkoła Roku 2019
Ogólnopolski program edukacyjny „Być jak Ignacy” organizowany jest przez Fundację PGNiG im.
Ignacego Łukasiewicza. Tegoroczna
III edycja programu odbyła się pod
hasłem „Zostań bohaterem nauki”.
Jury po zakończeniu programu wyłoniło po jednym laureacie z każdego
województwa. Z grona prawie 1300
szkół (20.000 uczniów), startujących
z całej Polski w konkursie, w ścisłym
finale, zajmując pierwsze miejsce
w województwie wielkopolskim,
znalazła się Szkoła Podstawowa w
Drożkach. Koło naukowe z Drożek
„Młodzi odkrywcy” reprezentowane
przez uczniów klasy drugiej w składzie: Paulina Butzek, Emilia Gawrońska, Kaja Głąbowska, Oliwia
Jarosińska, Nikola Jendras, Zbigniew Tabaczuk oraz opiekuna Koła
Adriannę Miś, 12 czerwca br. udało
się do Warszawy, do głównej siedziby Polskiego Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa (PGNiG), na uroczystą
galę i odbiór nagrody.
Praca nad wynalazczością
Zacznijmy jednak od początku…
Koło naukowe „Młodych odkrywców” ostatnie miesiące spędziło w

Uczestnicy wyjazdu
do Warszawy...
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towarzystwie ludzi nietuzinkowych i
wybitnych. Pasja, ciekawość, ekspresja i zachwyt to słowa, które same cisną się na usta. Daliśmy się wciągnąć
w świat, który na początku wydawał
się być niedostępny i trudny do zrozumienia. Z czasem jednak zgłębialiśmy
jego tajemnice realizując założenia
projektu „Być jak Ignacy”. Podczas
pierwszych spotkań dowiedzieliśmy
się, kim był Jan Szczepanik, kto to
jest wynalazca i podjęliśmy wstępne
próby wynalezienia czegokolwiek…
Najtrudniej jest oczywiście wpaść na
najprostsze rozwiązania, a dobre pomysły pojawiają się w najmniej spodziewanych chwilach.
Kazimierz Funk
– odkrywca witamin
Kolejne zajęcia pokazały, iż dzieci mają dużą wiedzę na temat tego, co
należy jeść, a czego powinniśmy unikać w naszej codziennej diecie. Potrafią wskazać produkty „bogate”w
witaminy i przestrzegać zasad zdrowego odżywania. Ogromną przyjemność sprawiła członkom koła naukowego zabawa w memory witaminowe
i odgadywanie zagadek o owocach i
warzywach.

Pogromca Enigmy
W marcu podczas zajęć koła
naukowego uczniowie mieli okazję
zaznajomić się z sylwetką wybitnego matematyka i kryptologa Mariana Rejewskiego, któremu udało się
złamać szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej
w okresie II wojny światowej przez
Niemców. Młodzi odkrywcy rewelacyjnie poradzili sobie z zagadkami,
łamigłówkami i rebusami, które rozwiązywali w błyskawicznym tempie.
Szyfrowanie i dekodowanie haseł
sprawiło nam wiele radości. Wspólnie postanowiliśmy zaprojektować i
rozprowadzić wśród uczniów naszej
szkoły ulotki, przedstawiające postaci wybitnych polskich naukowców
i wynalazców. Każda z ulotek zawierała także dodatkowe zadania do
wykonania. To był pretekst do ogłoszenia konkursu szkolnego. Było nam
ogromnie miło, że konkurs spotkał
się z tak dużym zainteresowaniem i
odzewem. Widać, że kreatywne spędzanie wolnego czasu w domu to dla
uczniów naszej szkoły nic trudnego.
Wynalazca
skazany na radio
Cały kwiecień koło naukowe
„Młodzi odkrywcy” spędziło w towarzystwie Henryka Magnuskiego.
Dzieci zapoznały się z życiorysem
polskiego wynalazcy krótkofalówki, zgłębiały tajemnice powstawania
urządzenia tak ważnego dla wojska.
Pojawiły się pierwsze próby stworzenia własnych krótkofalówek. W
ramach współpracy z przedszkolem
członkowie koła ogłosili konkurs
plastyczny: „Mój wynalazek” oraz
„Jak wyobrażam sobie wynalazcę?”
Przedszkolaki bardzo poważnie podeszły do tematu zadania. Prace bardzo nas zaskoczyły i czasami rozbawiły…
Podsumowanie projektu
Zwieńczeniem realizacji programu było wykonanie w dowolnej
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technice pracy końcowej (gazetki,
instalacji, makiety, wynalazku, modelu, itp.), związanej z działalnością
wybranego polskiego naukowca lub
dziedziną, którą się zajmował. Zainspirowani zdobytą wiedzą oraz poznanymi postaciami postawiliśmy na
Kazimierza Funka. Znając zasady
zdrowego odżywiania i komponowania codziennych posiłków, postanowiliśmy stworzyć dania, w składzie,
których znalazły się wszystkie produkty z podstawowych grup żywieniowych.
Gala w Warszawie
Wczesnym rankiem, 12 czerwca
br., oczekiwaliśmy z niecierpliwością na przyjazd autokaru, którym
mieliśmy się udać na uroczystą galę
do Warszawy. Cel podróży choć znany od samego początku, wzbudzał
wśród uczestników wycieczki niesamowite emocje. Program gali finałowej przedstawiał się imponująco. Po
przybyciu na miejsce, zasiedliśmy w
wygodnych fotelach przeznaczonych

Podczas uroczystości odczytano
również list od Ministra Edukacji
Narodowej Dariusza Piontkowskiego. W końcu nadszedł ten moment,
uroczyste wręczanie nagród. Nagrodę od „Ignacego” odbierała delegacja
z koła naukowego wraz z jego opiekunem. Ostatnim punktem uroczystej gali były pamiątkowe zdjęcia. W
części mniej oficjalnej na dzieci czekały niesamowite atrakcje. Obchody
zakończyły się około godziny 16.00.
Realizacja projektu „Być jak
Ignacy” w szkole w Drożkach okazała się strzałem w dziesiątkę i świetnym pomysłem służącym integracji
uczniów i ich rodziców. Zajęcia stworzyły wspaniałą okazję do poszerzenia wiedzy uczniów i poznawania
własnej wartości, do przełamywania
barier, uczyły planowania i prowadzenia eksperymentów przyrodniczych. Rozbudzały wśród społeczności szkolnej ciekawość badawczą i
pasję (każda nowa informacja, która
pojawiła się na gazetce szkolnej spo-

... i poznali nowych
przyjaciół

dla gości. Na wstępie głos zabrał wiceprezes PGNiG ds. Operacyjnych
Robert Perkowski, który powiedział: - Rekordowa liczba uczestników programu „Być jak Ignacy” napawa nas dumą. To potwierdzenie,
że nauka może bawić i być przyjemnością, gdy zostaje przedstawiona
uczniom w atrakcyjnej formie. Tuż
po nim przemówienie wygłosił prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza Krzysztof Dec, który
stwierdził: - Podczas tegorocznej
edycji otrzymaliśmy rekordową liczbę prac konkursowych. Wybór finałowej szesnastki był bardzo trudnym
zadaniem. Cieszę się, że z roku na
rok coraz więcej szkół bierze udział
w naszym programie, zaangażowanie uczniów i nauczycieli było godne
podziwu.

tykała się z dużym zainteresowaniem). Członkowie Koła Naukowego
„Młodzi odkrywcy” chętnie i z entuzjazmem angażowali się w zajęcia
realizowane w projekcie „Być jak
Ignacy”. Współdziałanie w zespole
i skuteczna komunikacja, formowanie wniosków, kontakt z przyrodą i
obserwacja otaczającego nas świata,
otwartość i rzetelność, kształtowanie
postawy patriotycznej (podczas świąt
państwowych, rocznic historycznych
dzieci składają kwiaty i zapalają
znicze pod tablicą upamiętniającą
wizytę prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Drożkach) to fundamenty osiągnięcia sukcesu przez
członków koła naukowego w kolejnych etapach ich życia.
Oprac. Grażyna Gatner

Region

gmina
O projektach dla mieszkańców obszarów wiejskich rozmawiano w Szwecji

G£OS TRZCINICY
lipiec 2019, nr 27 (1093)
XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Ortografia im niestraszna

Uczniowie szkół podstawowych
i oddziałów gimnazjalnych z powiatu kępińskiego wzięli udział w
XI Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który odbył się w Zespole
Szkół w Trzcinicy. Z trudnymi dyktandami zmagało się 16 uczniów klas
IV-VI oraz 16 uczniów klas VII, VIII
szkoły podstawowej i III gimnazjum,
wyłonionych w drodze szkolnych eliminacji.
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik nagrodził uczestników dyplomami i drobnymi upominkami, a
laureatom wręczył nagrody książkowe. Podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za udział, opiekunom – za przygotowanie uczniów, a
nauczycielom Zespołu Szkół w Trzci-

Z wizytą w Szwecji
Uczestnicy konkursu w kategorii
klas IV-VI szkoły podstawowej

nicy – za przeprowadzenie konkursu.
Organizatorkami konkursu były
nauczycielki języka polskiego: Alicja

Gatner, Lidia Jerczyńska, Bożena
Mierzwiak i Beata Więcek-Szczurowska.		
Oprac. KR

WYNIKI KONKURSU

Klasy IV-VI szkoły podstawowe
j:
1. Juliusz Ambrozik (SP nr 3 w Kępnie,
opiekun – Elżbieta Mamczak)
2. Aleksandra Gibek (SP w Opatowie,
opiekun – Joanna Pietras)
3. Maja Krystosiak (SP w Siemianicach,
opiekun – Lucyna Majczyk)
Klasy VII, VIII szkoły podstawowe
j
i III gimnazjum:
1. Maciej Pregiel (ZS w Trzcinicy,
opiekun – Bożena Mierzwiak)
2. Hanna Krymiec (SP nr 3 w Kępnie,
opiekun – lżbieta Mamczak)
3. Martyna Mrózek (Gimnazjum w Opa
towie,
opiekun – Małgorzata Piotrowska)

Uczestnicy konkursu w kategorii
klas VII, VIII i gimnazjum

Od 15 do 21 czerwca br. Renata
Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy, przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” w Baranowie, na zaproszenie
prezesa Stowarzyszenia Grzegorza
Grzunki uczestniczyła w wizycie
studyjnej w Szwecji. W wyjeździe
uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Sieci LGD (organizatora wizyty), eksperci z Urzędów Marszałkowskich, Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Celem wizyty studyjnej w Szwecji było przybliżenie jej
uczestnikom doświadczeń szwedzkich LGD związanych z: aktywizacją
mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich oraz planowania rozwoju
lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i
środowiskowego przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność. Program wizyty
studyjnej został tak skonstruowany,
aby pokazać jej uczestnikom komple-

uwzględnieniem aspektów wynikających z Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Uczestnicy
wyjazdu poznali projekty zrealizowane na obszarze LGD Mittland Plus.
Natomiast 19 czerwca br. w Högbo
Bruk uczestnicy wyjazdu zapoznali
się z projektami realizowanymi przez
LAG Gästrikebygden.
Każdy dzień wyjazdu składał
się z prezentacji szwedzkiej LGD w
formie wykładu oraz warsztatów,
wizyty w miejscach realizacji projektów dofinansowanych przez goszczące grupy oraz dyskusji podsumowującej. Przedstawiciele szwedzkich
LGD w swoich wykładach nie tylko
przedstawili zrealizowane projekty,
ale przede wszystkim rys historyczny obszaru, wskazując na problemy, z
którymi spotkały się ich grupy, przygotowując swoje strategie do obecnego okresu programowania, sposobu
zaangażowania społeczności lokalnej
w jej opracowanie, a obecnie również
w jej wdrażanie i monitorowanie. W
trakcie dyskusji podsumowujących
każdy dzień uczestnicy wyjazdu mogli odnieść się praktycznie do zdoby-

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Pomianach

Zabawa w rodzinnym gronie
prezę wypełniły gry i zabawy, zmagania sprawnościowe i konkursowe
emocje. Dzieci mogły zaprezentować
swoje talenty wokalne i recytatorskie,
za co otrzymały książeczki i słodkie
upominki. Wśród atrakcji dla najmłodszych znalazły się gry i zabawy oraz dmuchany zamek. Wszyscy
uczestnicy imprezy mieli również
możliwość skorzystania z gastronomii. - Gratuluję organizatorom
zaangażowania i pomysłów. Cieszę
się, że mieszkańcy Pomian potrafią
się integrować i wspólnie działać –
podsumował wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik.
Oprac. KR

W festynie udział wzięło wiele dzieci,
dla których przygotowano liczne atrakcje

20 czerwca br. w Pomianach odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Jego organizatorami były:
Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich w Pomianach, Stowarzyszenie
„Nasze Dzieci” i miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. W festynie udział
wzięło wiele dzieci wraz z rodzicami,
a także pozostali mieszkańcy Pomian
i okolicznych miejscowości.
Otwarcia festynu dokonali: sołtys
Pomian Piotr Kaczmarzyk, radna
Danuta Parzonka oraz przewodnicząca KGW Janina Kulak. Goście w
swoich wystąpieniach i przekazywanych życzeniach odnieśli się do Dnia
Dziecka jako radosnego święta. Im-

Wójt G. Hadzik (drugi od lewej) podkreślił
dobrą organizację wydarzenia

Dyrektor trzcinickiej biblioteki R. Gość
z przedstawicielami szwedzkich LAG

mentarność podejmowania działań
finansowanych z różnych funduszy
Unii Europejskiej w ramach wielofunduszowych lokalnych strategii
rozwoju, która pozwala efektywniej
wpływać LGD na rozwój społeczno-gospodarczy objętego obszaru wiejskiego (wsi, gminy).
Po zwiedzeniu Sztokholmu, w
kolejnym dniu wizyty grupie z Polski zostały zaprezentowane projekty
realizowane na obszarze Wysokiego
Wybrzeża (Lövvik, Mannaminne)
związane z aktywizacją mieszkańców
wsi i rozwojem obszarów wiejskich
oraz projekty realizowane z zakresu
dziedzictwa kulturowego i kultury
(Mannaminne). Następny dzień wizyty studyjnej w Szwecji był związany z
prezentacją doświadczeń związanych
z zarządzaniem projektami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich z

tej wiedzy, przedstawić możliwości
zaimplementowania poznanych rozwiązań na własnym obszarze, czy
też zastanowić się nad możliwymi do
podjęcia działaniami, aby w kolejnym
okresie programowania można było
zastosować poznane rozwiązania.
Wyjazd studyjny do Szwecji został sfinansowany przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 – Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Oprac. KR
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne przyjmujemy
w redakcji w godz. 9.00-16.00
lub tel. 62 / 78 292 84
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NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Sprzedam mieszkanie 78 m2, 3 pokoje,
2 łazienki, z dużym garażem i dużą piwnicą
- Kępno, Osiedle Odrodzenia.
Tel. 693 112 263, 695 259 001.
(TK 158/06/19)

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

informuje o ogłoszeniu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 6

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

Sprzedam działki 10 i 20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 154/06/19)

kupię

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

Kupię obrazy Antoniego Serbeńskiego.
Tel. 880 435 435.
(TK 150 /06/19)

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

sprzedam

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)

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

1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA
DO I PRZETARGU
Lokal użytkowy, niemieszkalny, spełniający warunki samodzielnego lokalu, przeznaczony na cele handlowo-usługowe, stanowiący część nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 6, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej
Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 1414 o powierzchni 0,0376 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00063326/2.
Lokal stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz jest przedmiotem zobowiązań na podstawie umowy najmu obowiązującej na czas nieokreślony.

Sprzedam kamień polny. Tel. 502 385 248.
(TK 155/06/19)

Określenie położenia

Powierzchnia
użytkowa lokalu

Udział
w częściach wspólnych

Udział w częściach
wspólnych (słownie)

Kępno, ul. Sienkiewicza 6

27,35 m2

760/10000

Siedemset sześćdziesiąt/
dziesięciotysięcznych

rolnicze
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)

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
US£UGI
Do wynajęcia mieszkanie na Os. Murator.
Tel. 889 914 907.
(TK 162/07/19)
Do wynajęcia lokal 38 m pod usługi lub
handel - Os. Kopa. Tel. 510 285 430.
(TK 159/06/19)
2

Do wynajęcia bardzo ładne dwupokojowe
mieszkanie, na parterze, o pow. 50 m2, z
balkonem, umeblowane, kuchnia ze sprzętem - Os. Kopa. Tel. 603 900 413.
(TK 157/06/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 152/06/19)
Do wynajęcia pokoje w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 153/06/19)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość położona jest w strefie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w układzie pierzejowym - symbol rysunku planu: AA34MC.

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

Naprawa komputerów, laptopów, strony i
sklepy internetowe, obróbka grafiki.
Tel. 889 786 700.
(TK 163/07/19)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, posiadam swój sprzęt,
koszenie mocną kosą spalinową.
Tel. 692 963 835.
(TK 131/05/19)
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)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

Do wynajęcia mieszkanie 54 m2, dwupokojowe, I piętro, w kamienicy (centrum Kępna).
Tel. 604 904 358.
(TK 133/05/19)

motoryzacja

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

Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.

Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
I przetarg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00, w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy
Kępnie w siedzibie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.
3. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano
w ogłoszeniu o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl, strona internetowa
www.monitorurzedowy.pl
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)
lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

NIERUCHOMOŒCI różne
Zamienię mieszkanie z garażem w Kępnie
na dom w Hanulinie (z dopłatą).
Tel. 608 487 568.
(TK 156/06/19)

Sprzedam opla zafirę B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)

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.

ODDŁUŻENIOWE KREDYTY
DLA ROLNIKÓW I FIRM NA SPŁATĘ ZALEGŁOŚCI
BIK, KOMORNIK, US, KRUS!
DOJAZD DO KLIENTA.
WYPŁATA ŚRODKÓW W 7 DNI!
www.kredyt-partner.com.pl / tel. 798-975-384.
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1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Nieruchomości lokalowe wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 6, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce
ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 1414 o powierzchni 0,0376 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00063326/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie,
bliżej opisana w tabeli:
Lp.

Określenie położenia

Nr lokalu

Udział
w częściach wspólnych

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia
użytkowa lokalu

Powierzchnia
użytkowa pomieszczeń
przynależnych

1

Kępno, ul. Sienkiewicza 6

lokal nr 1

1860/10000

KZ1E/00063326/2

65,23 m2

1,71 m2

2

Kępno, ul. Sienkiewicza 6

lokal nr 2

5090/10000

KZ1E/00063326/2

90,02 m2

93,21 m2

3

Kępno, ul. Sienkiewicza 6

lokal nr 4

2290/10000

KZ1E/00063326/2

62,04 m2

20,32 m2

Lokale przeznaczone są do sprzedaży na rzecz najemców. Sprzedaż lokali następuje wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym z udziałem w gruncie.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
Tablica ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy
ul. Kościuszki 9, w okresie od 4 lipca 2019 roku do 26 lipca 2019 r.
Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl, Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Kępno.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (I piętro), pok. nr 1
(tel. 62 / 78 25 810), adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
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Ogłoszenia

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda sklep
Mielęcin
- Weronikopole 11,
sklep nr 22
w Bralinie
przy ul. Miodowej 5,
kontener z Mercedesa
SPRINTERA 315.
Tel.: 62 / 78 126 54.

reklamy
WGKNOŚiPP-6721.1.2019/7

Kępno, dnia 1 lipca 2019 roku

Zapraszam gitarzystów,
chcących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności,

na Wakacyjne Spotkania „Blues w teorii i praktyce
(z elementami improwizacji i kompozycji)”.
Zajęcia indywidualne, znajomość nut nie jest konieczna,
ale mile widziana.

INFORMACJA
Na podstawie art.7, ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) zawiadamiam,
o zmieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno,
wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o ustaleniu lokalizacji inwestycji, polegającej na budowie budynku socjalnego wielorodzinnego wraz
z urządzeniami infrastruktury technicznej, na nieruchomości położonych
w Kępnie, przy ul. Towarowej, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr
615/4, 621/10, (modyfikacja wniosku na podstawie art. 7, ust. 16 powołanej
na wstępie ustawy).
Zainteresowani, mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej, na adres: Urząd Miasta
i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, bądź elektronicznie
na adres: milena.pietka@um.kepno.pl, z dopiskiem „budowa budynku socjalnego w Kępnie, ul. Towarowa – uwaga do wniosku”, w terminie 21 dni
od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, tj. do dnia 26 lipca 2019 roku.

Pozostałe informacje i zgłoszenia
pod nr. tel. 731 410 200 - Sławek Kłodnicki.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/-/ Piotr Psikus

FIRMA Z OSTRZESZOWA
ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW

DO PRODUKCJI
PLANDEK
ORAZ MONTERÓW,
STOLARZY I CIEŚLI.
ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE
- MOŻLIWE PREMIE.
TEL: 730-000-101.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

tel.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
SUKNIE ŚLUBNE

STOLARZY

do wynajęcia

Uwaga!

komfortowe mieszkanie

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

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
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Recenzje

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Minka Kent - „Perfekcyjne kłamstwo”
Meredith Price wiedzie niemal idealne życie. Jej mąż – Andrew – to niezwykle przystojny i
spełniony makler giełdowy. Oboje żyją w słynącym z bezpieczeństwa kurorcie wypoczynkowym.
Po trzech latach małżeństwa życie Meredith jest doskonale przewidywalne. Aż do dnia, w którym
znika. Jej samochód, z kluczykami w stacyjce, torebką i telefonem na siedzeniu, znaleziono na pustym parkingu przy galerii handlowej. Brak śladów walki sugeruje, jakby rozpłynęła się w powietrzu.
Meredith była powszechnie lubiana i nie miała żadnych powodów, by opuszczać najbliższych. Kiedy
przybywa jej zdesperowana siostra – Greer – na powierzchnię wypływają głęboko ukryte sekrety.
Bardzo, bardzo mroczne sekrety. Co, jeśli okaże się, że nikt tak naprawdę jej nie znał?

Fundacja Wrota Wielkopolski

informuje tegorocznych maturzystów o możliwości
ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów
Pomostowych, w wysokości 5.000 zł (tj. 500 zł × 10 miesięcy).
Mogą je otrzymać maturzyści, którzy uzyskają dobre wyniki
na maturze, którzy będą dalej kontynuować naukę
na studiach dziennych, realizowanych w polskich
publicznych uczelniach akademickich.
Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać1688 zł brutto.

Wnioski o rekomendacje należy złożyć
w terminie do 14 lipca 2019 r.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://wrotawielkopolski.org.pl

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Simona Kossak - „Serce i pazur. Opowieści o uczuciach zwierząt”
Czy orły tęsknią? Czy słonie płaczą? Czy sarny kochają? Czy delfiny rozpaczają? Czy bobry
przyjaźnią się z łasicami? Czy goryle łkają ze szczęścia? Czy zwierzęta rozmawiają ze sobą i z ludźmi? Czy lubią się bawić i nie lubią przemocy? Życie emocjonalne zwierząt dla niektórych jest i
zawsze było czymś oczywistym – ale dopiero niedawno naukowcy potwierdzają to, o czym wiedział
każdy, kto przyjaźnił się kiedyś z psem, kotem, koniem, dzikiem czy sroką: że człowiek nie różni się
aż tak bardzo od innych zwierząt i nie jest aż tak wyjątkowy. Simona Kossak, oprócz pisania książek,
wspaniale opowiadała. Przez wiele lat słuchacze Radia Białystok mieli przyjemność słuchania jej
gawęd. Uczyła w nich wrażliwości na los istot słabszych od nas. Przekazywała nie tylko wiedzę,
ale i zarażała pasją, zaangażowaniem i poczuciem humoru. Dzieliła się obserwacjami i osobistymi
doświadczeniami. Mówiła obrazowo, dowcipnie, prosto i potoczyście. W „Sercu i pazurze” opowiada
o zaletach i wadach życia w grupie i w pojedynkę, o kłamstwach w świecie zwierząt, o miłości rodzicielskiej, radości i zabawie, o różnych obliczach smutku, rozpaczy i depresji, o tym, czego zwierzęta
się boją i jak reagują, gdy są przestraszone, a wreszcie o złości, złośliwości i agresji.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Dorota Gąsiorowska - „Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami”
Ile tajemnic jest w stanie ukryć jedno serce i jedna rodzina? Kamelia wraz z babcią prowadzą w
Krakowie rodzinne atelier z kapeluszami. Pewnego dnia w salonie pojawia się przystojny dziennikarz, zainteresowany stuletnią historią tego miejsca. Jego pytania dotykają jednak spraw, o których
starsza pani wyraźnie nie chce mówić. Kilka dni później Kamelia otrzymuje od babci broszkę z
zagadkową inskrypcją. Czuje, że prezent ten może mieć związek z rodzinną tajemnicą sprzed lat.
Dziewczyna za wszelką cenę chce ją odkryć. Tymczasem dziennikarz zaczyna być bardziej zainteresowany piękną Kamelią niż historią pracowni. Na dodatek w życiu młodej kobiety pojawia się jeszcze
jeden mężczyzna… Którą z tajemnic będzie Kamelii łatwiej rozwikłać – tę z przeszłości czy tę, która
kryje się w jej własnym sercu?

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

tel .:

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 27
SPONSORZY NAGRÓD:

Kępno, ul. Sienkiewicza 52

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 10 lipca 2019 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Mando”
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Minka Kent - „Perfekcyjne kłamstwo”,
2. Simona Kossak - „Serce i pazur. Opowieści o uczuciach zwierząt”,
3. Dorota Gąsiorowska - „Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 26 nagrody otrzymuj¹:

Tadeusz Nawrot (Kępno),
Janina Zawieja (Opatów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni.
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale najlepiej czuć się będziesz w samotności.
Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz po
ulubione książki i filmy.

Byk 21 IV – 21 V

Twoja ambicja i przekonanie o słuszności własnych
pomysłów popchnie cię w stronę otwartego konfliktu lub rywalizacji. Możesz mieć więcej, niż jednego
przeciwnika lub nawet założysz się o słuszności
twoich poglądów.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Ktoś zachowa się lub zdecyduje zupełnie inaczej,
niż przypuszczasz. Nie denerwuj się jednak, bo
cokolwiek się by się nie stało, to i tak po pewnym
czasie uznasz, że wyszło ci to na dobre. Bądź więc
czujny i przygotowany na zmiany.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Prima” - 4.07.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 5.07.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 6.07.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 7.07.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 8.07.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 9.07.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 10.07.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Poczujesz się potrzebny i ważny, a ludzie będą ci
sprzyjać. Ktoś może ułatwić ci załatwienie trudnej
sprawy tylko dlatego, że cię lubi lub mu się podobasz. Korzystaj z nowych możliwości i postaraj się
zaprezentować otoczeniu z jak najlepszej strony.

Lew 23 VII – 22 VIII
Bądź ostrożny i nie przywiązuj się do niczego, co
byłoby szkodliwe. W tym tygodniu dostrzeżesz
ukryty wymiar różnych spraw i znajomości. Twoja
intuicja znacznie się wyostrzy, ale trudno ci będzie
zaufać jej wskazówkom.

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Czeka cię ważna rozmowa. Staniesz na przeciwko
osoby, do której czujesz żal lub urazę. Bądź szczery, bo powodzenie jest po twojej stronie. Wyjaśnisz
wątpliwości, oczyścisz dwuznaczną sytuację. W
miłości stabilny czas.

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

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
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.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek
i towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.
Wtedy wróci optymizm i siła.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Różne plotki i pogłoski mogą cię zdenerwować, a
nawet skłonić do zbyt pospiesznych decyzji. Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji. Nie denerwował się z byle powodu, wtedy możesz odnieść wielki sukces!

Wodnik 20 I – 18 II
Nie kłóć się o drobiazgi, bo spowodujesz lawinę
oskarżeń i zarzutów. Karta przestrzega przed pośpiechem i zgadzaniem się na nowe propozycje,
bez rozpatrzenia ewentualnego ryzyka.

Ryby 19 II – 20 III
Zadbaj o siebie i odpocznij, nie myśl wciąż o trudnych sprawach. To dobry czas, aby uporządkować zaległe sprawy finansowe lub urzędowe. Kto
liczy, że pożyczysz mu kilka groszy, może być
zawiedziony.

(62) 78 292

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

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Czeka cię udany i spokojny tydzień. Jeśli znajdziesz
czas na zastanowienie i chwilę refleksji, wtedy znajdziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz wewnętrzną
równowagę. W miłości zapowiada chwile wzajemnego zrozumienia i prawdziwej bliskości.

Tygodnik Kępiński 4 lipca 2019

19

Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
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FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

Ostrovia wygrała Pro Junior System,
Polonia w środku stawki

Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski słaby sezon powetowała zwycięstwem w klasyfikacji Pro Junior System. Za stawianie na młodych piłkarzy ostrowianie otrzymają 35 tysięcy złotych. Dziewiąte miejsce w Pro Junior System zajęła
Polonia Kępno. Przypomnijmy, że PZPN płaci klubom za stawianie na młodych graczy (w tym sezonie byli to piłkarze
urodzeni w 2000 roku i młodsi) pod warunkiem, że rozegrają oni przynajmniej 270 minut w pięciu meczach, a zespół
utrzyma się w lidze. Każda minuta spędzona przez takiego zawodnika na boisku to jeden punkt w klasyfikacji, a w
przypadku wychowanków - aż dwa oczka.
Kępińskie kluby zagrały w Finale Finałów Deichmann Minimistrzostw 2019. Ogólnopolski finał tych rozgrywek rozgrywano w Wałbrzychu, z udziałem ponad sześćdziesięciu zespołów z całej Polski

Marcinki i AP Reissa zagrały w Finale Finałów
Marcinki Kępno i Akademia Piłkarska Reissa Kępno zagrały w Finale Finałów Deichmann Minimistrzostw 2019. W rozgrywanym w
Wałbrzychu turnieju finałowym wystąpiły najlepsze 64. zespoły – po 32 w kategorii U-9 oraz U-11, które udanie przebrnęły przez
eliminacji miejskie w poszczególnych zakątkach Polski. W finale kategorii do lat 9 Anglia (Parasol Wrocław) ograła Belgię (Salos
Szczecin) 2:0. Z kolei w decydującym o złocie meczu w kategorii U-11 Niemcy (Leszno) pokonały z Czarnogórą (SMS Rzeszów).
Trzecie miejsce w kategorii U-9 wywalczyła Holandia (Dębica). W rywalizacji U-11 brąz trafił natomiast do Polski (Siarka Tarnobrzeg). W kategorii U-9 Akademia Piłkarska Reissa Kępno, reprezentująca barwy Francji zajęła 23. miejsce. We wcześniejszej fazie
rozgrywek zespół udanie przebrnął eliminacje, a najlepszym strzelcem został Mateusza Michalskiego. W kategorii U-11 Marcinki
Kępno, grające jako Hiszpania uplasowały się na 18. miejscu. Kępnianie osiągnięty rezultat mogą uznać za ogromny sukces, bowiem do tegorocznych rozgrywek w tej kategorii wiekowej przystępowało ponad 400 drużyn.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Polonia poznała ligowych rywali.

Trenerskie

zbrojenia w KKS-ie
Od kilku dni jesteśmy świadkami transferowego hitu na
trenerskiej ławce KKS-u Kalisz. Kaliski trzecioligowiec
postanowił nie przedłużać
kontraktu z dotychczasowym
szkoleniowcem, Sławomirem
Majakiem. Jego miejsce o 1
lipca zajął w kaliskim zespole doskonale znany Ryszard
Wieczorek. 57-letni szkoleniowiec ma na koncie 230. spotkań w rodzimej Ekstraklasie
w roli trenera. Do sukcesów
w jego trenerskim CV należy
bez wątpienia awans z Koroną
Kielce na najwyższy szczebel
rozgrywkowy, doprowadzenie kielczan do finału Pucharu Polski, wprowadzenie na
zaplecze ekstraklasy Energetyka ROW Rybnik czy awans
z Odrą Wodzisław Śląski do
finału nieistniejących już rozgrywek Pucharu Ekstraklasy.
Na ławkach trenerskich klubów z Ekstraklasy nowy opiekun kaliszan spędził łącznie
dziesięć sezonów. Podczas
swojej pracy na najwyższym
szczeblu rozgrywkowym prowadził Odrę Wodzisław Śląski, Koronę Kielcę, Górnika
Zabrze oraz Piasta Gliwice. W
swoim dorobku ma też pracę
w Energetyku ROW Rybnik,
Limanovii Limanowa, Legionovii Legionowo, Kotwicy
Kołobrzeg czy Wiśle Puławy.
Poprzedni sezon spędził w
Wodzisławiu, gdzie pomagał
przywrócić zasłużony klub na
właściwe miejsce, uzyskując
ostatecznie awans do czwartej ligi.

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje
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602 639 236
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> 1 lipca otworzyło się letnie okienko transferowe i wiele klubów tego dnia oficjalnie powitało nowych zawodników. Ale był to również dzień, gdy oficjalnie weszły w życie nowe
przepisy dotyczące ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

Zmiany
w sprawie
ekwiwalentu
za wyszkolenie
Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformował, że na jednym z ostatnich posiedzeń, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałę w sprawie zmiany innej uchwały w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Przyjęta zmiana to wynik postulatów środowiska
piłkarskiego, zwracającego uwagę na możliwość nieuczciwych praktyk przez inne kluby.
Zgodnie z przyjętymi zmianami,
kluby zakwalifikowane do V kategorii mnożnika, będą zwolnione z
obowiązku zapłaty ekwiwalentu za
wyszkolenie, wyłącznie w przypadku pozyskania zawodnika z klubu tej
samej kategorii. Pozyskanie zawodnika z klubu zakwalifikowanego do IV
lub wyższej kategorii będzie wiązać
się z koniecznością uregulowania
ekwiwalentu za jego wyszkolenie z
uwzględnieniem stawki mnożnika
0,50. Przyjęta zmiana to wynik postulatów środowiska piłkarskiego, zwracającego uwagę na możliwość nieuczciwych praktyk polegających na
zgłaszaniu przez kluby, uczestniczące
do tej pory wyłącznie w rozgrywkach
juniorów (kategoria III), drużyn do
rozgrywek klasy A lub klasy B, celem
unikania obowiązku uregulowania
ekwiwalentu za wyszkolenie, przy
jednoczesnym braku zaangażowania
w uzyskiwanie najwyższego wyniku
sportowego w rozgrywkach seniorów.
Analizując nową uchwałę, należy
objaśnić, co oznaczają poszczególne
dane i kategorie. Mnożnik, o którym
mowa powyżej, to wartość uzależniona od kategorii klasy rozgrywkowej
klubu pozyskującego. Polski Związek
Piłki Nożnej przyjął podział na pięć
kategorii mnożnika.

=> 6 – I kategoria (Ekstraklasa)
=> 3 – II kategoria (I i II liga)
=> 1 – III kategoria (III liga, Ekstraliga
Kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie
w rozgrywkach juniorów
=> 0,50 – IV kategoria (IV liga, klasa
okręgowa, I i II liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu oraz kluby V kategorii, w sytuacji pozyskania zawodnika z
klubu IV kategorii lub wyższej
=> 0 – V kategoria (A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet,
pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu,
kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek dowolnej kategorii
wiekowej, w sytuacji pozyskania zawodnika z klubu V kategorii
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Ekwiwalent za wyszkolenie
oznacza opłatę za wyszkolenie i
rozwój zawodnika wolnego, którą
klub pozyskujący zobowiązany jest
zapłacić klubowi odstępującemu.
Kwota ekwiwalentu należnego klubowi szkolącemu piłkarza stanowi
iloczyn: okresu, w którym zawodnik
był zarejestrowany w klubie (pomiędzy rokiem, w którym ukończył 12,
a rokiem, w którym ukończył 21 rok
życia), współczynnika bazowego odpowiadającego kategorii wiekowej
piłkarza i mnożnika (zależnego od
kategorii klasy rozgrywkowej klubu
pozyskującego). W związku z tym do
obliczania wprowadzono następujący
wzór E =LxWxM. E to na należna
kwota ekwiwalentu. L – to okres, w
którym zawodnik był zarejestrowany
w klubie, przy czym, jako wartość
okresu rejestracji w klubie należy
przyjąć: w przypadku każdego pełnego roku kalendarzowego szkolenia – 1, w przypadku niepełnego
kalendarzowego roku szkolenia
wartość stanowiącą iloraz liczby dni
szkolenia w danym roku kalendarzowym i liczby dni w danym roku (365
dni lub 366 w roku przestępnym).
W – to z kolei współczynnik bazowy kategorii wiekowej, wyrażony
w PLN netto. W przypadku, gdy zawodnik był zarejestrowany w klubie
w okresach odpowiadających różnym
wartościom współczynnika bazowego, mnożenie odbywa się dla każdej
kategorii wiekowej osobno, a następnie jest sumowane. M – to nic innego
jak mnożnik odpowiadający kategorii
klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego. W przypadku zawodników, pomiędzy 21. a 24. rokiem życia, przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy
uwzględnić amortyzację jego kwoty.
Z kolei kategoria wiekowa zawodnika służy do określenia współczynnika bazowego. Przyjmuje się podział
na 3 kategorie wiekowe: I – 12-14 lat,
II – 15-18 lat i III – 19-21 lat. Współczynnik bazowy to wartość w PLN
netto, odpowiadająca danej kategorii
wiekowej zawodnika. Przyjmuje się

podział na 3 kategorie współczynnika
bazowego: I – 12-14 lat (500 zł netto),
II – 15-18 lat (2000 zł netto), III – 1921 lat (3000 zł netto). Ekwiwalent za
wyszkolenie przysługuje klubowi
odstępującemu w przypadku zmiany
przynależności klubowej zawodnika
wolnego przed zakończeniem roku,
w którym kończy 24 rok życia, któremu wygasł kontrakt lub deklaracja
gry amatora, za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym ukończył
12., a rokiem, w którym ukończył 21.
rok życia, liczony począwszy od dnia
rozpoczęcia, do dnia zakończenia
szkolenia w klubie odstępującym, z
uwzględnieniem postanowień. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje
klubowi odstępującemu w przypadku
gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii,
prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika,
z winy klubu odstępującego, prawomocnego rozwiązania kontraktu z
winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów
Sportowych i gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie
12 miesięcy od wygaśnięcia kontraktu
lub deklaracji gry amatora w klubie
odstępującym. W przypadku braku
porozumienia pomiędzy klubami w
zakresie wysokości ekwiwalentu za
wyszkolenie, organami uprawnionymi do określenia jego wysokości, są:
Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN jako organ
pierwszy instancji gdy klub pozyskujący uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi i I
ligi kobiet, bądź gdy kluby przynależą
do różnych wojewódzkich związków
piłki nożnej, właściwy organ Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, a w
pozostałych przypadkach Najwyższa
Komisja Odwoławcza PZPN jako organ II instancji. Postępowanie w sprawie może być wszczęte na wniosek
jednego z zainteresowanych klubów,
złożonego nie później niż 24 miesiące
od zmiany przynależności klubowej
zawodnika.		
BAS
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TABELE KOŃCOWE SEZONU 2018/2019
III Liga Grupa 2
1. KKS Lech II Poznań
34 75 86:33
2. KKS Kalisz
34 69 70:37
3. KS Radunia Stężyca
34 69 75:37
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
34 68 70:41
5. MKS Mieszko Gniezno
34 61 74:53
6. KS Polonia Środa Wlkp.
34 60 59:44
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
34 58 50:33
8. SKS Bałtyk Gdynia
34 57 59:50
9. KS Sokół Kleczew
34 53 48:50
10. KP Starogard Gdański
34 51 56:37
11. MKS Pogoń II Szczecin
34 45 52:59
12. KS Górnik Konin
34 41 46:56
13. KKPN Bałtyk Koszalin
34 40 57:75
14. JKS Jarota Jarocin
34 38 37:50
15. KS Gwardia Koszalin
34 33 35:71
16. BKS Chemik Bydgoszcz
34 30 38:66
17. KS Wierzyca Pelplin
34 14 34:81
18. KS Wda Świecie
34 8 20:93
IV Liga Grupa Wielkopolska
1. MKS Nielba Wągrowiec
38 89 103:41
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 38 83 88:35
3. SKS Unia Swarzędz
38 77 79:52
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 38 71 80:53
5. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 38 64 73:53
6. LKS Gołuchów
38 63 76:49
7. KP Obra 1912 Kościan
38 59 53:47
8. LZS Orkan Śmiłowo
38 56 63:58
9. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 38 55 56:58
10. KSS Kotwica Kórnik
38 54 83:71
11. KS Polonia 1912 Leszno
38 52 56:49
12. KKS Polonia Kępno
38 51 61:65
13. KS Opatówek
38 48 47:66
14. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 38 48 60:73
15. MKS Victoria Września
38 48 58:47
16. MLKP Warta Międzychód 38 40 59:77
17. KS Sokół Pniewy
38 39 45:94
18. LZS Krobianka Krobia
38 30 41:104
19. MKS Olimpia Koło
38 21 45:89
20. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 38 20 43:88
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
1. KP Victoria Ostrzeszów 30 77 100:30
2. SKP Słupca
30 62 88:46
3. MLKS Odolanovia Odolanów 30 61 70:30
4. LZS Orzeł Mroczeń
30 59 78:39
5. KS Stal Pleszew
30 48 68:43
6. GKS Wilki Wilczyn
30 48 59:39
7. KS Piast Kobylin
30 46 52:54
8. KKS Astra Krotoszyn
30 46 47:48
9. GKS Polonus Kazimierz Biskupi 30 40 49:54
10. MGKS Tulisia Tuliszków
30 39 49:68
11. GKS Sompolno
30 36 47:64
12. MKS Tur 1921 Turek
30 34 37:46
13. LKS Piast Czekanów 30 32 41:63
14. LKS Raszkowianka Raszków 30 28 31:83
15. GOS Zieloni Koźminek 30 15 26:80
16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 30 13 33:88
Kaliska Klasa Okręgowa
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
30 65 76:21
2. GKS Rychtal
30 63 75:41
3. Barycz Janków Przygodzki 30 53 58:43
4. KS Victoria Skarszew
30 50 64:54
5. LKS Czarnylas
30 47 64:54
6. GKS Grębanin
30 47 63:53
7. WKS Witaszyce
30 45 66:76
8. LKS Olimpia Brzeziny
30 45 54:56
9. LZS Cielcza
30 41 57:51
10. CKS Zbiersk
30 40 40:46
11. LZS Doruchów
30 40 46:59

12. GKS Żerków
30 40 43:46
13. LZS Pogoń Trębaczów
30 39 37:51
14. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 30 35 43:47
15. KS Prosna Kalisz
30 34 67:76
16. LZS Victoria Laski
30 3 22:101
Kaliska Klasa A Grupa 1
1. LZS Ogniwo Łąkociny
26 68 85:24
2. LZS Grom Golina
26 54 81:41
3. LKS II Gołuchów
26 49 68:32
4. LZS Godziesze
26 47 67:52
5. MLKS Czarni Dobrzyca
26 43 55:42
6. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 26 41 59:45
7. UKS Żaki Taczanów
26 38 50:52
8. LZS Szczyt Szczytniki
26 36 68:67
9. KS Jaskiniowiec Rajsko
26 35 45:59
10. PUKS Sokoły Droszew
26 34 66:68
11. LZS Prosna Chocz
26 31 55:66
12. RKS Radliczyce
26 19 37:81
13. KS Pelikan Nowy Karolew 26 9 32:101
14. KS Kościelna Wieś
26 26 47:83
Kaliska Klasa A Grupa 2
1. LZS Strażak Słupia
24 47 47:38
2. LZS Pelikan Grabów
24 46 49:30
3. LKS Sokół Świba
24 43 66:48
4. LKS Jankowy 1968
24 40 42:43
5. Zawisza Łęka Opatowska
24 40 40:39
6. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 24 39 56:37
7. OKS Ostrów Wlkp.
24 39 53:41
8. LZS Płomień Opatów
24 32 42:43
9. LZS Czajków
24 30 51:47
10. KS Rogaszyce
24 30 30:42
11. LKS Sokół Bralin
24 29 40:45
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 24 17 27:55
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 24 10 39:74
Kaliska Klasa B Grupa 1
1. GKS Jaraczewo
22 57 103:27
2. LZS Błękitni Chruszczyny 22 51 67:34
3. LZS Tarchalanka Tarchały W. 22 39 61:45
4. LZS Chynowa
22 36 54:41
5. LZS Las Kuczków
22 36 47:39
6. CKS Zduny
22 34 61:48
7. LZS Sokół Chwaliszew
22 32 55:43
8. LKS Gorzyce Małe
22 25 41:52
9. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 22 19 32:82
10. LKS Czarni Wierzbno
22 18 34:62
11. LZS Błysk Daniszyn
22 17 22:47
12. KS Piast II Kobylin
22 12 25:82
Kaliska Klasa B Grupa 2
1. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 20 50 67:21
2. LZS Huragan Szczury
20 47 65:19
3. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 20 46 88:33
4. LZS Sparta Russów
20 32 55:39
5. LZS Korona Chełmce
20 31 56:47
6. LZS Wicher Mycielin
20 28 54:56
7. LZS Wtórkowianka Wtórek 20 24 38:51
8. LKS Liskowiak Lisków
20 22 37:68
9. KS Kamień
20 19 38:56
10. LZS Dragon Dzierzbin
20 18 35:62
11. LKS Panda Pamięcin
20 1 9:90
Kaliska Klasa B Grupa 3
1. LZS Lilia Mikstat
18 54 64:14
2. KS Hanulin
18 32 51:31
3. LZS Siedlików
18 30 45:36
4. LKS Masovia Kraszewice
18 28 44:35
5. LZS Ostrówiec
18 28 44:36
6. LZS Zryw Kierzno
18 23 48:55
7. LKS Dąb Dębnica
18 19 40:48
8. LZS Trzcinica
18 17 27:51
9. KKS Polonia II Kępno
18 16 27:54
10. LZS Mikorzyn
18 13 34:64

Sport

piłka nożna

Okręgi przeszły do historii,
w Kaliszu powstało biuro

Z dniem 1 lipca weszły w życie zmiany w sposobie organizacji rozgrywek piłkarskich w naszym
kraju. Za sprawą nowych regulacji Wielkopolski Związek Piłki Nożnej uruchomił biura w Kaliszu,
Koninie, Lesznie oraz Pile. To efekt podjętej jeszcze w kwietniu przez Polski Związek Piłki Nożnej
uchwały, na mocy której rozgrywki prowadzić będą wyłącznie wojewódzkie związki. Od poniedziałku w Kaliszu nie ma więc futbolowego okręgu. Dla klubów ma być prościej i taniej, ale czy w
niektórych kwestiach wygodniej?
Przypomnijmy, że w środę, 24
kwietnia Zarząd Polskiego Związku
Piłki Nożnej przyjął uchwałą Regulamin Ochrony Danych dla Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Regulamin
upoważnia wyłącznie członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej
do przetwarzania danych osobowych,
także związanych z rozgrywkami piłkarskimi. Co to oznacza w praktyce?
Że od 1 lipca rozgrywki prowadzić
będzie u nas Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej, natomiast Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej straci
osobowość prawną. Polski Związek
Piłki Nożnej mając na uwadze między innymi postanowienia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE w
sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, Zarząd
PZPN postanowił, że od 1 lipca 2019
roku wszystkie rozgrywki piłki nożnej odbywające się na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki
Nożnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez związki – jako organizacje członkowskie PZPN – lub działając z ich upoważnienia jednostki
organizacyjne danego WZPN, nie posiadające osobowości prawnej. Władze Polskiego Związku Piłki Nożnej
zapewniają, że nowe przepisy przyniosą między innymi niższe opłaty
dla klubów i uproszczenie procedur
rejestracyjnych zawodników. Kaliski
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w
takiej formie jak do tej pory przestał
istnieć. Walne Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Kaliskiego OZPN za-

DANE KONTAK TOWE BIUR A
WIELKOPOLSKIEGO ZPN – ODDZIAŁ
KALISZ
Biuro WZPN w Kalisz - ul. Łódzka 29, 62-80
0 Kalisz
=> Stefan Chlebowski - specjalista ds. ewide
ncji
Tel.: 733-829-772
mail: stefan.chlebowski@wielkopolskizpn.pl
=> Wioletta Jabłońska - specjalista ds. ewide
ncji
Tel.: 62-757-15-18
mail: wioletta.jablonska@wielkopolskizpn.pl
=> Wojciech Kwiatkowski - specjalista ds.
szkolenia
Tel.: 502-091-351
mail: wojciech.k wiatkowski@wielkopolskizpn.pl

decydowało o majątku i rozwiązaniu
stowarzyszenia. Mając na względzie
wprowadzone zmiany i potrzeby
klubów, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej postanowił uruchomić
cztery biura, które przejmą wszelkie
zadania związane z obsługą rozgrywek. Będzie można w nich dopełnić
wszelkich formalności oraz otrzymać
wszelkie niezbędne informacje. W
praktyce będzie to zatem kontynuacja funkcjonowania biur OZPN. Jak
podkreśla Paweł Wojtala, sternik
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, związek przeprowadził zmiany
w sposób korzystny dla wszystkich
zainteresowanych. – Naszym priorytetem było takie zorganizowanie
administracji, by kluby nie odczuły
w żaden sposób zmian. Nie chcieliśmy też, aby nowe przepisy dotknęły
pracowników biur OZPN. Wszystko
przebiegło płynnie i od 1 lipca nowe
biura są otwarte. Stopniowo będziemy dążyć do wprowadzenia w nich
najwyższych standardów obsługi, by
kluby mogły wszystkie swoje sprawy
załatwić szybko i kompletnie – powiedział Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego ZPN. Patrząc na te postanowienia wszystko wskazuje na to, że
obawy jakoby kluby z przeróżnymi
sprawami musiały jeździć do Poznania okazały się przedwczesne. Czas
pokaże jednak, jak reforma sprawdziła się w rzeczywistości.
BAS

Piłka nożna >>> Znamy już komplet drużyn, które w sezonie 2019/2020 wystąpią w grupie wielkopolskiej czwartej ligi. W sumie zagra w niej osiemnaście drużyn, z czego siedem
to przedstawiciele naszego regionu

Polonia poznała ligowych rywali

Polonia Kępno w sezonie 2019/2020 ponownie występować będzie w czwartej lidze, gdzie na
biało-niebieskich czekają nowe wyzwania. Po ostatnim weekendzie wiemy już, jak będzie wyglądać skład czwartej ligi w zbliżającym się sezonie. Trzeba przyznać, że zapowiadają się wielkie emocje. Ostatnimi zespołami, które uzupełniły czwartoligowe szeregi, zostały Pogoń Lwówek i Winogrady Poznań.

Znamy już pełny skład rozgrywek grupy wielkopolskiej czwartej
ligi w sezonie 2019/2020. Do ewentualnych zmian dojść może już tylko
przy zielonym stoliku. Rywalizacja
zapowiada się niezwykle ciekawie,
bo liga będzie bardzo zacięta. Kibice

nie mają wątpliwości. To będzie jeden
z ciekawszych sezonów od lat. Mowa
o rozgrywkach drugiego sezonu nowej czwartej ligi, która przed rokiem
przeszła istne trzęsienie ziemi. W
zbliżających się rozgrywkach sezonu
2019/2020 zobaczymy osiemnaście

Skład IV ligi Grupy Wielkopolskiej

w sezonie 2019/2020 (18 zespo łów)
Polonia Kępno, Unia Swarzędz, Lubuszanin Trzcianka,
Pogoń Nowe Skalmierzyce, Centra Ostrów Wlkp., LKS Gołuchów,
Obra Kościan, Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., Orkan Śmiłowo,
Polonia Leszno, Kotwica Kórnik, Victoria Września, KS Opatówek,
Tarnovia Tarnowo Podgórne, Warta Międzychód,
Victoria Ostrzeszów (beniaminek), Pogoń Lwówek (beniaminek),
Winogrady Poznań (beniaminek).

zespołów. Ale to nie tylko liczebność
ligi, a zespoły w niej startujące mają
zagwarantować emocje na starcie
nowych rozgrywek. Ostatnimi zespołami, które uzupełniły skład na
najbliższy sezon zostały Winogrady
Poznań oraz Pogoń Lwówek. Nasz
region na tym szczeblu będzie miał
siedmiu przedstawicieli. Do Polonii Kępno, Ostrovii 1909 Ostrów
Wielkopolski, LKS-u Gołuchów,
Pogoni Nowe Skalmierzyce, Klubu Sportowego Opatówek i Centry
1946 Ostrów Wielkopolski dołączyła
Victoria Ostrzeszów, a więc zespół,
który jeszcze kilka tygodni temu występował w rozgrywkach ligi międzyokręgowej.		
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Kaliska Klasa A >>> Podobnie jak w poprzednich latach w
szeregach obu grup Kaliskiej Klasy A zajdą duże zmiany. „Tygodnikowi Kępińskiemu” udało się dotrzeć do składu drużynowego, w którym obie grupy przystąpią najprawdopodobniej do
nowego sezonu
FOT: Daria Wierzba
(photo-dw.blogspot.com)

Piłka nożna >>> Z końcem kwietnia Zarząd PZPN przyjął uchwałą Regulamin Ochrony
Danych dla PZPN. Z dniem 1 lipca wprowadziła ona ważne zmiany w organizacji rozgrywek
w niższych ligach, które zakończyły się likwidacją Okręgowych Związków Piłki Nożnej

Czy tak będzie
wyglądać A klasa?
Znamy prawdopodobny podział dwudziestu sześciu zespołów, które w zbliżającym
się sezonie przystąpią do rozgrywek Klasy A w naszym regionie. Zmiany zajdą w
szeregach obu grup. Wszystko wskazuje na to, że w obu grupach zobaczymy po
czternaście zespołów. Zwłaszcza interesująca wydaje się być grupa druga, którą
zasiliło bądź zasili kilka ciekawych drużyn.
Póki co Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej nie
ustalił jeszcze ostatecznego podziału
drużyn na grupy w nowym sezonie
rozgrywek Klasy A, ale nam udało
się dotrzeć do nieoficjalnego kształtu rozgrywek w zbliżającym się sezonie. Nowy sezon w obu grupach
Klasy A ma rozpocząć się w połowie
sierpnia. Tradycyjnie w szeregach
obu grup zajdą duże zmiany. Mają
one dotknąć obie grupy, w których

pojawią się nowe zespoły. W grupie
pierwszej zobaczymy między innymi
rezerwy GKS Żerków, Prosnę Kalisz
czy Koronę-Pogoń Stawiszyn, które
to zespoły będą spadkowiczami w
tej grupy. Cała trójka pożegnała się z
rozgrywkami na szczeblu klasy okręgowej. W grupie drugiej los ten podzieliły Pogoń Trębaczów i Victoria
Laski. Beniaminkami będą zaś Lilia
Mikstat, KS Hanulin oraz Iskra-Prosna Sieroszewice. 		
BAS

Prawdopodobny podział Kaliskiej Klasy A w sezonie 2019/2020

Grupa 1: GKS Żerków (spadkowicz), Prosna Kalisz (spadkowicz), Korona-Pogoń Stawiszyn
(spadkowicz), LKS II Gołuchów, LZS Godziesze, Czarni Dobrzyca, Gladiatorzy Pieruszyce,
Żaki Taczanów, Szczyt Szczytniki, Jaskiniowiec Rajsko, Sokoły Droszew, Huragana Szczury
(beniaminek), GKS Jaraczewo (beniaminek), Błękitni Chruszczyny (beniaminek).
Grupa 2: Pogoń Trębaczów (spadkowicz), Victoria Laski (spadkowicz), Sokół Świba,
LKS Jankowy 1968, Zawisza Łęka Opatowska, Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp., OKS Ostrów Wlkp.,
Płomień Opatów, KS Rogaszyce, Sokół Bralin, LZS Czajków, Lilia Mikstat (beniaminek),
KS Hanulin (beniaminek), Iskra-Prosna Sieroszewice (beniaminek).

Piłka nożna >>> Zbliżający się nowy sezon rozpocznie
się już w weekend 3-4 sierpnia. Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze w grupie drugiej trzeciej ligi

Poznaliśmy terminy inauguracji
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował terminy rozpoczęcia prowadzonych przez siebie rozgrywek w sezonie 2019/2020. Pierwszym akcentem nowego
sezonu w naszym regionie będą spotkania z udziałem naszych przedstawicieli w
trzeciej lidze. Rozgrywki na tym szczeblu wystartują w weekend 3-4 sierpnia. Tydzień później zmagania rozpoczną piłkarze w czwartej lidze. Tradycyjnie, najpóźniej
rozgrywki ligowe wznowią grupy młodzieżowe.

Najmłodsze grupy klas młodzieżowych rozgrywki w nowym
sezonie zainaugurują w weekend
7-8 września. Wtedy jako ostatni do
rozgrywek przystąpią Orlicy (E1, E2)
oraz Żacy (F1 i F2). Dwa tygodnie
wcześniej, w weekend 24-25 sierpnia
rozgrywki zainaugurują natomiast
kategorie juniorów (A1 i B1), trampkarzy (C1 i C2) oraz młodzików (D1
i D2). Członkowie komisji Wydziału
Gier Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej postanowili też, że rozgrywki

juniorskie szczebla wojewódzkiego
rozpoczną się 15 sierpnia. W tym
terminie rozpocznie się też nowy sezon klasie okręgowej oraz klasach A
i B. Kilka dni później (weekend 1011 sierpnia) na ligowe boiska po raz
pierwszy po wakacyjnej przerwie
wybiegną piłkarze występujący w
czwartej lidze, ligach międzyokręgowych oraz Pucharze Polski. W sezonie 2019/2020 jako pierwsi na boiska
wybiegną uczestnicy rozgrywek trzeciej ligi.			
BAS

TERMINY INAUGURACJI ROZGRYWEK W SEZONIE 2019/2020
Rozgry wki

Termin inauguracji

III Liga Grupa 2
IV Liga Grupa Wielkopolska
Liga Międzyokręgowa Grupy 1, 2, 3
Klasy Okręgowe
Klasy A i B
Wielkopolska Liga Juniorów (A1-A2, B1-B2, C1-C2)
Junior A1-B1, Trampkarz C1-C2, Młodzik D1-D2
Orlik (E1-E2), Żak (F1-F2)
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3-4.08.2019 r.
10-11.08.2019 r.
10-11.08.2019 r.
15.08.2019 r.
15.08.2019 r.
15.08.2019 r.
24-25.08.2019 r.
7-8.09.2019 r.
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Zwycięzcą programu Pro Junior System w czwartej lidze została
Ostrovia, która w ten sposób zarobiła 35 tysięcy złotych. Łącznie pięć najlepszych klubów w klasyfikacji zarobiło 100 tysięcy złotych

Stawianie na młodzież się opłaca
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski ma za sobą bardzo dobry rok. Biało-czerwoni utrzymali się w rozgrywkach czwartej ligi i
w zbliżającym się sezonie będą walczyć o wyższe cele. Co może cieszyć w zespole Ostrovii nie brakuje wychowanków i młodych
piłkarzy, na których odważnie stawiano w Ostrowie Wielkopolskim. Efekty takich działań przyszły na koniec sezonu w postaci
zastrzyku gotówki z Junior Pro System, którym zarządza Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nie tylko o ligowe punkty, ale o
spore pieniądze walczyły w zakończonym sezonie 2018/2019 czwartoligowe kluby w Wielkopolsce. Przed
rokiem Polski Związek Piłki Nożnej
wprowadził bowiem program Pro
Junior System, którego celem jest
promowanie jakości szkolenia w klubach. Zasady są bardzo proste – kluby

zbierały punkty za występy młodzieżowców i wychowanków w pierwszej
drużynie, a na koniec sezonu rozdzielone zostały pieniądze. W lipcu
ubiegłego roku, podczas jednego z
posiedzeń zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej zapadła decyzja, że
od sezonu 2018/2019 do programu
Pro Junior System zostały włączone

również rozgrywki czwartej ligi. Polski Związek Piłki Nożnej stworzył
Pro Junior System, w myśl którego
nagradzane będą kluby za promowanie swoich szkółek w rozgrywkach
ligowych. Dodatkowe punkty będzie
można uzyskać za występ zawodnika
w reprezentacjach kraju każdej kategorii wiekowych. Celem programu

Piłka młodzieżowa >>> Wyłoniono młodzieżowych mistrzów okręgu kaliskiego w
poszczególnych kategoriach wiekowych. Dwa tytuły mistrzowskie trafiły w tym roku do
Kalisza, a po jednym zgarnęli młodzi adepci futbolu z Wierzbna, Odolanowa, Nowych
Skalmierzyc, Pleszewa i Jarocina

Młodzieżowi mistrzowie w komplecie
Finały w kategorii orlików wyłoniły ostatnich młodzieżowych mistrzów okręgu kaliskiego w sezonie 2018/2019. W zakończonym sezonie prym w pracy z młodzieżą w dawnym województwie kaliskim wiodła Calisia Kalisz, która sięgnęła po dwa tytuły
mistrzowskie. Jedyne medale dla naszego regionu wywalczyli młodzi piłkarze Marcinków Kępno. Młodzi kępnianie wywalczyli
wicemistrzostwo okręgu w kategorii U-12.
W tym roku jako jedni z ostatnich
do rywalizacji o medale mistrzostw
okręgu przystąpili orlicy, a więc piłkarze urodzeni w 2008 roku i młodsi.
W dwumeczu o dwie klasy lepsi okazali się młodzi adepci futbolu ze Stali
Pleszew, którzy rozbili rówieśników
z Łużyczanki Kuźnica Grabowska.
Brązowe medale mistrzostw okręgu
w sezonie 2018/2019 zdobyli ex equo
piłkarze Calisii Kalisz i Ostrovii
1909 Ostrów Wielkopolski. Mecze
finałowe rozgrywano jeszcze w kategorii: żaka, młodzika młodszego
oraz starszego. W turnieju finałowym
najmłodszej kategorii wiekowej spotkało się osiem zespołów. Rywalizację na obiektach w Koźminie Wielkopolskim wygrali młodzi piłkarze
Akademii Piłkarskiej Reissa Jarocin.
Na podium wyprzedzili oni Maraton Czajków oraz KKS Kalisz. Piąte
miejsce podczas turnieju finałowego

wywalczyli gracze GKS-u Grębanin.
Wśród młodzików młodszych najlepsza okazał się Calisia Kalisz, która w
dwumeczu okazała się lepsza od Marcinków Kępno. W pierwszym meczu
rozegranym w Kępnie pewnie i bez
większego problemu zwyciężyli kaliszanie 6:0. Rewanż okazał się czystą
formalnością, bowiem kępnianie nie
byli wstanie zdobyć nawet honorowej
bramki. Przegrali ostatecznie drugie
starcie 0:3 i dwumecz 0:9. Dwumecz
finałowy decydował także o losach
mistrzostwa w kategorii U-13. Walkę
o prymat wśród piłkarzy urodzonych
w 2006 roku toczyli gracze Akademii
Piłkarskiej Nowe Skalmierzyce oraz
KKS-u Kalisz. Górą w tej rywalizacji
okazali się młodzi gracze z Nowych
Skalmierzyc, którzy w pierwszym
meczu zwyciężyli 2:1 by w rewanżu
osiągnąć „zwycięski” remis 1:1. W
pozostałych kategoriach wiekowych

zespoły rywalizowały o mistrzowskie tytuły systemem ligowym. I tak
wśród juniorów młodszych najlepsza
okazała się Odolanovia Odolanów.
Wicemistrzostwo wywalczył GKS
Żerków, a brązowe medale zdobyli
piłkarze Victorii Ostrzeszów i LZS-u Cielcza. Tabela ligowa decydowała
również o mistrzowskie w kategorii
trampkarza starszego. Wśród chłopców urodzonych w 2004 roku najlepsi
okazali się piłkarze GOS-u Koźmin
Wielkopolski. Młodzi gracze z Koźmina Wielkopolskiego o cztery punkty wyprzedzili Piasta Kobylin i o
siedem Centrę Ostrów Wielkopolski.
Wśród trampkarzy młodszych (rocznik 2005 i młodsi) bezkonkurencyjni
byli kaliszanie z Calisii. Na finiszu
rozgrywek ligowych wyprzedzili
oni Centrę Ostrów Wielkopolski, a
brązowe medale wywalczyli młodzi
gracze z Jarota Jarocin.
BAS

Medaliści młodzieżowych mistrzostw okręgu kaliskiego w sezonie 2018/2019
Kategoria

Złoto	Srebro

Junior Starszy U-19 (rocznik 2000-2001)
Junior Młodszy U-17 (rocznik 2002-2003)
Trampkarz Starszy U-15 (rocznik 2004)
Trampkarz Młodszy U-14 (rocznik 2005)
Młodzik Starszy U-13 (rocznik 2006)
Młodzik Młodszy U-12 (rocznik 2007)
Orlik U-11 (rocznik 2008-2009)
Żak U-10 (2010-2011)
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Brąz

LKS Czarni Wierzbno
Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
KKS Astra Krotoszyn / KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
MLKS Odolanovia Odolanów
GKS Żerków
KP Victoria Ostrzeszów / LZS Cielcza
GOS Koźmin Wlkp.
KS Piast Kobylin
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp.
KP Calisia Kalisz
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp.
JKS Jarota Jarocin
AP Nowe Skalmierzyce
KKS Kalisz
JKS Jarota Jarocin / TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
KP Calisia Kalisz
MUKS Marcinki Kępno
PUKS Antonio Jarocin / OKS Ostrów Wlkp.
KS Stal Pleszew
LKS Łużyczanka Kuźnica Grab. KP Calisia Kalisz / TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
AP Reissa Jarocin
UKS Maraton Czajków
KKS Kalisz

Tygodnik Kępiński 4 lipca 2019

jest więc promowanie i wspieranie
jakości szkolenia w klubach czwartej
ligi poprzez premiowanie występów
juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów.
Program polega na przyznawaniu
punktów klubom za rozegrane minuty zawodników kwalifikujących
się do programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich. Na
zakończenie ligowych rozgrywek
mistrzowskich danego sezonu, kluby
z największą liczbą punktów zostaną
nagrodzone finansowo. Jest o co walczyć, bo zwycięzca w każdym województwie otrzyma 35 tysięcy złotych. Kolejne nagrody przedstawiają
się następująco: drugie miejsce – 25
tysięcy złotych, trzecie miejsce – 20
tysięcy złotych, czwarte miejsce – 15
tysięcy złotych, piąte miejsce – 5 tysięcy złotych. W każdym województwie więc do podziału jest 100 tysięcy
złotych. Przypomnijmy, że młodzieżowiec to zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który kończy 21.
rok życia oraz zawodnik młodszy.
Wychowanek to zaś młodzieżowiec,
który jest zarejestrowany w klubie,
z przerwami lub nie, przez okres
trzech pełnych sezonów lub przez
36. kolejnych miesięcy pomiędzy
12. rokiem życia (lub rozpoczęciem
sezonu, podczas którego zawodnik
kończył 12. rok życia) i 21. rokiem
życia (lub końcem sezonu, podczas
którego zawodnik kończył 21. rok życia). Z kolei według regulaminu Pro
Junior System w czwartej lidze, za juniora uważany jest każdy zawodnik,
który posiada obywatelstwo polskie
oraz w roku kalendarzowym, wieńczącym sezon rozgrywkowy kończy
19 rok życia lub mniej (urodzeni w
roku 2000 i młodsi). W czwartej
lidze Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski słaby sezon powetowała zwycięstwem w klasyfikacji Pro Junior
System. Za stawianie na młodych piłkarzy ostrowianie otrzymają 35 tysięcy złotych. Dziewiąte miejsce w Pro
Junior System zajęła Polonia Kępno.
Złożyły się na to punkty wywalczo-

ne w głównej mierze przez Miłosza
Koniecznego (1389 punktów) oraz
Macieja Sikorę (1230 punktów).
Swój wkład miał również Mikołaj
Gretkiewicz (310 punktów), który
w Polonii grał jedną rundę. Przypomnijmy, ze zawodnicy za każdą rozegraną minutę otrzymywali jeden
punkt, zaś wychowanek klubu dwa
punkty. W barwach Polonii w tym sezonie wystąpiło pięciu zawodników
spełniających te kryteria. Niestety
Filip Kucharski i Patryk Schulz nie
spełnili minimalnych wymagań, aby
być klasyfikowanymi (minimum 270
minut i 5 rozegranych meczów). Najwięcej punktów w tym sezonie zebrała Olimpia Koło (18865 punktów),
lecz zgodnie z regulaminem kluby
zdegradowane lub które wycofały
się z rozgrywek tracą uprawnienie
do uczestnictwa w programie i nie są
uwzględniane w klasyfikacji. BAS
Oni punktowali dla Polonii
1. Miłosz Konieczny
1398 pkt. 1398 min.
2. Maciej Sikora
1230 pkt. 615 min.
3. Mikołaj Gretkiewicz 310 pkt. 310 min.
4. Filip Kucharski
22 pkt.
22 min.
5. Patryk Schulz
2 pkt.
1 min.
Klasyfikacja końcowa
Pro Junior System 2018/2019
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
2. MKS Nielba Wągrowiec
3. MKS Victoria Września
4. KP Obra 1912 Kościan
5. MKS Lubuszanin Trzcianka
6. Centra 1946 Ostrów Wlkp.
7. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.
8. SKS Unia Swarzędz
9. KKS Polonia Kępno
10. MLKP Warta Międzychód
11. KS Polonia 1912 Leszno
12. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
13. LZS Orkan Śmiłowo
14. KSS Kotwica Kórnik
15. KS Opatówek
16. LKS Gołuchów
17. MKS Olimpia Koło
18. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno
19. KS Sokół Pniewy
20. LZS Krobianka Krobia

16226 pkt.
7892 pkt.
7758 pkt.
7083 pkt.
5336 pkt.
4572 pkt.
3670 pkt.
3605 pkt.
2938 pkt.
2798 pkt.
2159 pkt.
1504 pkt.
1422 pkt.
1406 pkt.
944 pkt.
810 pkt.
18865 pkt.
11298 pkt
6058 pkt.
6016 pkt.

Piłka nożna >>> Kondycja finansowa oraz infrastrukturalna klubów z Wielkopolski poprawia się z każdym kolejnym rokiem. Spora część drużyn otrzymała już licencje
przyznawane przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Prawie sto wydanych licencji

Pełną parą podczas przerwy między sezonami pracuje Komisja do spraw Licencji
Klubowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Członkowie zespołu opiniują dokumenty przygotowane przez kluby i wydali już prawie sto pozytywnych decyzji
przyznających prawo gry na danych szczeblach rozgrywkowych.
Przypomnijmy, że otrzymanie
licencji jest warunkiem niezbędnym
do startu w rozgrywkach. Przed
dwoma laty działania komisji trwały
praktycznie do ostatnich dni przed
startem rozgrywek. Bardzo duża
liczba nieprawidłowości we wnioskach powodowała, że kluby musiały
je uzupełniać, co znacząco wydłużało procedury. Z problemów z przeszłości wyciągnięto wnioski i w tym
roku proces przyznawania licencji
przebiega znacznie szybciej. Na nieco ponad miesiąc przed inauguracją
rundy jesiennej w Wielkopolsce, licencję uprawniającą do startu w rozgrywkach otrzymało już prawie sto
klubów. Co warte podkreślenia, nie
podjęto żadnej decyzji negatywnej,
a zdecydowana większość licencji
wydawana jest bez jakichkolwiek
sankcji i nadzorów. Potwierdza to

coraz lepsze funkcjonowanie klubów
w sferze organizacyjnej i dbałość
nie tylko o wynik sportowy, ale też i
podstawy działania klubów. Łącznie
w rozgrywkach piłkarskich w Wielkopolsce kluby wystawią ponad pół
tysiąca drużyn. Niespełna połowa z
nich otrzymała jednak już przed rokiem licencję dwuletnią, obowiązującą na sezony 2017/2018 i 2018/2019.
Z tego grona swoje wnioski musiały ponownie złożyć jedynie kluby
awansujące na wyższy szczebel i
objęte nadzorami. Komisja do spraw
Licencji Klubowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przyznała
licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach czwartej ligi
Polonii Kępno. W przyszłym sezonie
klub z Alei Marcinkowskiego będzie
uczestniczył w rozgrywkach bez
sankcji i bez nadzorów.
BAS

