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W tym roku przebieg aury był dość korzystny dla upraw rolniczych, choć zima po raz kolejny
okazała się łagodna i bezśnieżna, a i wiosna charakteryzowała się początkowo niewielkimi opadami atmosferycznymi rzędu kilku milimetrów, co wczesną wiosną nie napawało optymizmem
wielu rolników. - Sytuację dodatkowo pogarszały nocne spadki temperatury do około -10 stopni
w okresie III dekady marca, co niekiedy odbiło się niekorzystnie na znacznie postępującej wegetacji rzepaków ozimych – zauważa Piotr Twardowski, główny doradca – koordynator w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 8 w powiecie kępińskim
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wiadomości
W Internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują
sprzedać bon turystyczny

Epidemia koronawirusa w powiecie kępińskim wciąż trwa

Uwaga na oszustów! Powiat kępiński wśrod „żółtych” stref

- Bon turystyczny nie podlega
wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą
tylko osoby uprawnione – przypomina
Polska Organizacja Turystyczna oraz
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za
pomocą bonu osoba uprawniona może
dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej
osobie przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze („Rodzina 500
+”). Co ważne, bon jest ważny do 31
marca 2022 r. i można nim zapłacić za
usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski
przez przedsiębiorstwa turystyczne
i organizacje pożytku publicznego,
które przystąpiły do projektu Polski
Bon Turystyczny. - Lista tych podmiotów znajduje się na stronach:
www.bonturystyczny.gov.pl, www.
pot.gov.pl, www.polska.travel. Na
listę wpisało się już ponad 8,5 tysiąca przedsiębiorców turystycznych
i organizacji pożytku publicznego
– informuje rzecznik regionalny ZUS
województwa kujawsko-pomorskiego,
Krystyna Michałek.
W internecie pojawiły się oferty płatnych usług dotyczących
pomocy przy założeniu PUE ZUS
i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. - Prosimy o rozwagę w
podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług. Przypominamy
też, że nie należy osobom trzecim
udostępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać,
że na PUE ZUS klienci ZUS mają
dostęp do swoich różnych danych

– np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach
lekarskich, o pobranych zasiłkach.
Nikt poza klientem (lub upoważnioną przez niego osobą) nie powinien
mieć dostępu do tych danych. Jeżeli
ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego,
powinien kontaktować się z całodobową infolinią pod nr tel. 22 11 22 111
lub e-mail: bon@zus.pl. Pomoc w
założeniu konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w placówce ZUS – podkreśla rzeczniczka.
- Realizacja bonu odbywa się przez
PUE ZUS. Od 1 sierpnia br. bon na
platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia.
Aby skorzystać z bonu turystycznego,
nie trzeba składać wniosku. Bon jest
dostępny na PUE ZUS w zakładce
[Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny]
>[Mój bon]. Przed aktywacją bonu
warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania
świadczenia wychowawczego „500+”
(tzn. która osoba składała wniosek).
Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon
Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres
e-mail i numer telefonu komórkowego. Po aktywacji bonu na adres
e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu którego
będzie można płacić podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie
potwierdzona jednorazowym kodem
autoryzacyjnym wysłanym SMS-em
– wyjaśnia.
Oprac. KR

Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Kliny-Przybyszów

Z myślą o rowerzystach

Wzdłuż drogi krajowej nr 11 na
odcinku Kliny-Przybyszów powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. - Ścieżka o długości 922 metrów pozwoli
poruszać się poza niebezpiecznym
odcinkiem ruchliwej drogi – zaznaczył burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus. Wartość zadania
to 89.790 zł. - Realizacja inwestycji
rozpocznie się w tym roku i jestem
przekonany, że również zakończy w
2020 r. Dziękuję dyrektorowi GDDKiA Poznań Markowi Napierale, bo
gdyby nie jego zrozumienie dla potrzeby realizacji tego przedsięwzię-

cia, musielibyśmy borykać się z problemami administracyjnymi – dodał
włodarz.
Być może w przyszłości uda się
zrealizować podobną inwestycję w
ciągu drogi do Mikorzyna. - Mam nadzieję, że w przyszłości Powiat Kępiński zmodernizuje drogę Przybyszów-Mikorzyn przechodzącą przez lasy i
w ten sposób powstanie ciąg komunikacyjny trasy rowerowej z Kępna,
przez Hanulin, do Przybyszowa i
dalej do Mikorzyna, a z tej miejscowości ścieżka rowerowa już przecież
jest – podkreślił P. Psikus.
KR

W związku z rozprzestrzenianiem
Z kolei w powiatach „czerwoOd 1 września w całej Polsce
się choroby zakaźnej COVID-19, nych” obowiązkowe jest zakrywa- wprowadzony zostanie obowiązek
wywoływanej przez koronawirusa nie nosa i ust wszędzie w przestrze- posiadania zaświadczenia o przeSARS-CoV-2, Powiatowa Stacja Sa- ni publicznej; w weselach i innych ciwwskazaniach medycznych do
nitarno-Epidemiologiczna w Kępnie uroczystościach rodzinnych może zasłaniania ust i nosa.
Niedaleki Mikstat
informuje o sytuacji epidemiologicz- brać udział maksymalnie 50 osób;
ogniskiem choroby
nej w regionie. Specjalnie dla naszych podobnie, jak w powiatach „żółRośnie liczba zachorowań na
Czytelników prezentujemy zestawie- tych”, limit osób w restauracjach
nie danych z terenu powiatu kępiń- to 1 osoba na 4 m 2; wstrzymana SARS-CoV-2 w powiecie ostrzeszowskim. Ogniskiem koronawiskiego od początku sierpnia.
rusa jest duży zakład droW powiecie kępińskim
biarski w gminie Mikstat.
do tej pory zdiagnozowano
Do 10 sierpnia br. potwier706 potwierdzonych przydzono 233 przypadki zakapadków zakażenia koronawiżeń w tym ognisku, a 170
rusem SARS-CoV-2 (dane z
osób objęto kwarantanną.
11 sierpnia br.). Wśród nich
W związku z zagrożesą również dzieci. Na szczęniem epidemiologicznym
ście większość zakażonych
burmistrz miasta i gminy
z powiatu kępińskiego jest w
Mikstat zwrócił się do wojedobrym stanie i przebywa w
wody wielkopolskiego oraz
izolacji domowej. Cieszy też
ostrzeszowskiego sanepidu
coraz większa liczba „ozdroo jak najszybsze zorganizowieńców” – już 585 osobom
wanie w Mikstacie punktu
z powiatu kępińskiego udapobrań „drive-thru” do bało się powrócić do zdrowia.
dań w kierunku COVID-19,
Niestety, jest również druga
aby zapewnić mieszkańcom
strona medalu – w naszym
prawo do niezbędnej profipowiecie zmarło już 16 osób, 19 powiatów z największym wzrostem zakażeń sklasyfikowano
laktyki. Punkt pobrań wyu których stwierdzono obec- żółtym i czerwonym kolorem, wprowadzając ograniczenia
mazów został uruchomiony,
ność COVID-19.
Powiat kępiński z ograniczeniami została działalność kin; w nabożeń- a jego przygotowaniem i obsługą za6 sierpnia br. podczas konfe- stwach w kościołach może uczestni- jęli się żołnierze 12. Wielkopolskiej
rencji prasowej minister zdrowia czyć 1 osoba na 4 m 2, a gdy odbywa- Brygady Wojsk Obrony TerytorialŁukasz Szumowski poinformował ją się one na zewnątrz – limit to 150 nej. Ponadto burmistrz zarządził
o wprowadzeniu nowych obostrzeń osób; obowiązuje zakaz organizacji ponowną dezynfekcję przystanków
w 19 powiatach w Polsce, gdzie od- kongresów; wydarzenia sportowe autobusowych oraz wszelkich wejść
notowano największy wzrost zaka- muszą odbywać się bez publiczno- do instytucji publicznych na terenie
żeń. Powiaty podzielono na strefy: ści, obowiązuje też zakaz organiza- gminy.
Do dwóch placówek DPS na teczerwone i żółte. M.in. powiat kę- cji wydarzeń kulturalnych, a także
piński i wieruszowski sklasyfiko- działalności siłowni, sanatoriów i renie powiatu oraz szpitala powiatowano kolorem żółtym, natomiast miejsc rehabilitacji oraz wesołych wego trafi też przekazany przez Wielpowiat ostrzeszowski i wieluński miasteczek, parków rozrywki i par- kopolski Urząd Wojewódzki sprzęt
objęty został kolorem czerwonym. ków rekreacyjnych; w transporcie ochrony osobistej – maseczki, rękaOznacza to wprowadzenie w tych zbiorowym może być zajęte maksy- wice i płyny do dezynfekcji.
Sytuacja w Wielkopolsce
powiatach restrykcji, które obowią- malnie 50% miejsc siedzących.
Od początku pandemii w Wielkozują od 8 sierpnia br. do odwołania.
Wprowadzone w 19 powiatach
Lista powiatów co parę dni będzie obostrzenia nie dotyczą m.in. salonów polsce odnotowano 4.495 przypadków
aktualizowana.
fryzjerskich i kosmetycznych, trans- zakażenia koronawirusem, z czego
W powiatach „żółtych”, wśród portu lotniczego, działalności hotelar- 1.301 to przypadki aktywne. 208 pszmarło, a 2.986 – wyzdrowiało.
KR
których znalazł się kępiński, wpro- skiej oraz aquaparków i basenów.
wadzono następujące ograniczenia:
w weselach, pogrzebach i innych urosytuacja epidemiologiczna w powiecie kępińskim
czystościach rodzinnych może brać
Data	Osoby	Osoby objęte	Osoby objęte dozorem
udział maksymalnie 100 osób; w rezakażone / wyleczone kwarantanną
epidemiologicznym
stauracjach może przebywać 1 osoba
1 sierpnia 2020 r.
670 / 529
430
28
na 4 m2, w wydarzeniach sportowych
może uczestniczyć 25% widowni,
2 sierpnia 2020 r.
670 / 529
430
28
podobnie jak w seansach kinowych;
3 sierpnia 2020 r.
681 / 549
329
21
w wydarzeniach kulturalnych udział
4
sierpnia
2020
r.
685
/
549
410
23
może brać 25% widowni w pomiesz5 sierpnia 2020 r.
688 / 550
444
25
czeniach zamkniętych, a na obiektach
sportowych i otwartym powietrzu
6 sierpnia 2020 r.
693 / 555
428
25
limit wynosi 100 osób; w wesołych
7 sierpnia 2020 r.
697 / 557
424
23
miasteczkach, parkach rozrywki lub
8
sierpnia
2020
r.
698
/
559
424
23
parkach rekreacyjnych może prze2
9 sierpnia 2020 r.
698 / 559
424
23
bywać 1 osoba na 10 m , a na siłowniach – 1 osoba na 4 m2; inne imprezy
10 sierpnia 2020 r.
706 / 585
368
23
i spotkania niezależne od ich rodzaju
11 sierpnia 2020 r.
706 / 595
453
30
to limit 100 osób.
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Wiadomości

straż pożarna
Pożary kombajnu rolniczego w Żurawińcu i Aniołce Pierwszej oraz prasy rolniczej w Piotrówce

Przebieg akcji żniwnej 2020 r. w powiecie kępińskim

Dobre zbiory w Kępińskiem

Fot. KP PSP Kępno

W tym roku przebieg aury był
dość korzystny dla upraw rolniczych,
choć zima po raz kolejny okazała się
łagodna i bezśnieżna, a i wiosna charakteryzowała się początkowo niewielkimi opadami atmosferycznymi
rzędu kilku milimetrów, co wczesną

Trzy pożary podczas żniw
28 lipca br., około godziny 10.40,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze kombajnu rolniczego w Żurawińcu. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
oraz OSP Mroczeń, OSP Nowa Baranów i OSP Nowa Wieś Książęca.
Właściciel podjął próbę gaszenia
maszyny przed przybyciem służb
ratowniczych za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, dzięki czemu
rozwój pożaru został zahamowany i
ogień nie przeniósł się na płody rolne. Działania strażaków polegały na

no, OSP Trzcinica i OSP Piotrówka.
Właściciel, w celu minimalizacji
strat, odłączył prasę od ciągnika
rolniczego. Po przeprowadzeniu
rozpoznania nie stwierdzono osób
wymagających pomocy medycznej.
- Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu dwóch prądów gaśniczych
w natarciu na palącą się maszynę, co
spowodowało lokalizację i ugaszenie
pożaru – mówi kpt. P. Michalski.
Z kolei w niedzielę, 2 sierpnia br.,
o godzinie 15.25, do SKKP w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze
kombajnu rolniczego w Aniołce
Pierwszej. Do zdarzenia zadyspo-

W Aniołce Pierwszej doszło do
pożaru kombajnu. Fot. KP PSP Kępno

wiosną nie napawało optymizmem
wielu rolników. - Sytuację dodatkowo
pogarszały nocne spadki temperatury do około -10 stopni w okresie III
dekady marca, co niekiedy odbiło
się niekorzystnie na znacznie postępującej wegetacji rzepaków ozimych
Tegoroczne żniwa
należą do udanych

– zauważa Piotr Twardowski, główny doradca – koordynator w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego
nr 8 w powiecie kępińskim. - Sytuacja
na polach diametralnie zmieniła się
w maju, kiedy nadeszły większe opady i za miesiąc spadło blisko 100 mm,
a w czerwcu – około 170 mm wody
opadowej w rejonie Kępna – dodaje
P. Twardowski. Obecnie okres żniw
jest w pełni zaawansowany, choć co
kilka dni zostaje przerwany przez
lokalne burze i przelotne opady deszczu, praktycznie plantacje jęczmienia
ozimego i rzepaku ozimego są już w
pełni wykoszone, poza sporadycznymi przypadkami, natomiast pozostałe zboża w trakcie zbiorów, które
potrwają jeszcze zapewne przez I dekadę sierpnia, jeśli pozwoli na to pogoda. - Plony zbóż i rzepaku są zadowalające i na lepszych stanowiskach
nieco powyżej średniej, często dość
mocno zróżnicowane w zależności
od zasobności i jakości gleb, a także
stopnia intensywności uprawy – podsumowuje P. Twardowski. Oprac. m

Wielkopolscy pszczelarze mogą po raz trzeci otrzymać wsparcie dla swoich pasiek.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz przedstawiciele Związków Pszczelarskich z terenu Wielkopolski zawarli umowę na realizację zadania pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Kwota wsparcia przeznaczona
w tym roku na ten cel to 2 mln zł

Węza pszczela trafi
do wielkopolskich pasiek

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i
podaniu jednego prądu piany ciężkiej
w natarciu na objętą pożarem komorę
silnika, co doprowadziło do jego ugaszenia. - Po ugaszeniu i schłodzeniu
miejsca objętego pożarem za pomocą kamery termowizyjnej dokładnie
sprawdzono wnętrze maszyny, nie
stwierdzając podwyższonej temperatury – podkreśla oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Tego samego dnia, o godzinie
15.14, dyżurny SKKP w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o pożarze prasy
na polu w Piotrówce. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z JRG Kęp-

nowano zastępy z JRG Kępno, OSP
Aniołka Pierwsza, OSP Trzcinica i
OSP Laski.Również w tym przypadku właściciel podjął próbę gaszenia
maszyny przed przybyciem służb ratowniczych za pomocą podręcznego
sprzętu gaśniczego. Niestety, pożar
przeniósł się na płody rolne. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu
jednego prądu gaśniczego w natarciu na objętą pożarem komorę silnika oraz drugiego na objęte pożarem
zboże. Działania te doprowadziły do
lokalizacji oraz ugaszenia pożaru –
relacjonuje strażak.		
KR

Kępińscy strażacy interweniowali w Kierznie

21 lipca br., o godzinie 12.26, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na posesji w
Kierznie znajduje się wąż. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na terenie posesji wskazanej
w zgłoszeniu znajduje się zaskroniec.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i
schwytaniu zwierzęcia, które następnie zostało przetransportowane do
pobliskiego lasu – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

4

Fot. KP PSP Kępno

Zaskroniec na posesji

Samorząd Województwa Wielkopolskiego kolejny raz przystąpił
do wsparcia wielkopolskich pszczelarzy. Program poprawy warunków
fitosanitarnych rodzin pszczelich ma
na celu poprawę dobrostanu pszczół,
ograniczając rozprzestrzenianie się
chorób powodujących straty w pasiekach. Zakupiona węza, która spełnia wymogi sanitarne i techniczne,
znacznie poprawia zdrowotność
pszczół. Regularna wymiana węzy
na nową pozwala otrzymać lepszy
jakościowo miód z mniejszą ilością
zanieczyszczeń. Nowa węza, która
zostanie zakupiona w ramach programu, pozwoli pszczelarzom ograniczyć koszty prowadzenia pasiek.
- Trzecia edycja programu
wsparcia zakupu węzy pszczelej
umożliwi pszczelarzom dalszą wymianę węzy na nową, poprawiając
dobrostan pszczół w ulach. Samorząd Województwa Wielkopolskiego
do tej pory na realizację wszystkich
edycji zadania przeznaczył 6 mln zł.
Program poprawy warunków fitosanitarnych pszczół od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród wielkopolskich
pszczelarzy, którzy w całości wykorzystywali przekazaną pomoc. Ponadto samorządy terytorialne mogą
uzyskać wsparcie finansowe na zakup sadzonek drzew miododajnych
w tym roku wsparcie otrzyma 75 jednostek samorządowych z wielkopolski – mówi Krzysztof Grabowski,
wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
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Pasieki będą dofinansowane

Wsparcie pozwoli na sukcesywną wymianę węzy pszczelej w
ponad 130 000 uli znajdujących się
na terenie naszego województwa.
Beneficjentami programu – podobnie jak w poprzednich edycjach – są
wszyscy wielkopolscy pszczelarze,
chcący skorzystać ze wsparcia. Dzięki programowi w ubiegłych dwóch
edycjach programu zostało zakupionych blisko 85 ton węzy pszczelej,
którą przekazano do ponad 4500
pasiek ma terenie Wielkopolski.
Liczba pszczelarzy, którzy uzyskali wsparcie, wzrasta, co świadczy o

wzroście popularności pomocy oraz
świadomości pszczelarzy w kwestii utrzymywania swoich pasiek w
właściwej kondycji. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje również inny program wsparcia
pszczelarstwa, w którym samorządy
z terenu województwa mogą uzyskać
dofinansowanie na zakup sadzonek
drzew miododajnych. W tegorocznej
edycji programu wsparcie otrzyma
8 powiatów, 2 miasta i 65 gmin. Tegoroczna pomoc przeznaczona na
realizację tego zadania to ponad 1,1
mln zł.		
Oprac. m

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić
nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. 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.

Wiadomości

informacje

Absolwenci podstawówek 31 lipca br. poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Jak
wypadli uczniowie z powiatu kępińskiego na tle Wielkopolski i całego kraju?

Egzamin zdany… zadowalająco

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony
od 16 do 18 czerwca 2020 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub
zdrowotnych do niego nie przystąpi-

34 230 uczniów VIII klas szkoły
podstawowej (około 99%) Pozostali
uczniowie zdawali egzamin w terminie dodatkowym albo byli zwolnieni
z obowiązku zdawania. Uczniowie z

Tegoroczni ósmoklasiści
poznali wyniki egzaminu

li, napisali egzamin w terminie dodatkowym 7, 8 i 9 lipca br. W kraju
egzamin ośmioklasisty z języka
polskiego zdawało 330 720 uczniów
,uzyskując średnią 59%. Matematyka
zaliczona była przez 330 666 uczniów
ze średnią 46%. Natomiast język angielski zdawała większość uczniów,
w sumie 319 541 uczniów. Uzyskali
oni średnią 54%.
Z kolei do sprawdzianu ósmoklasisty w województwie wielkopolskim przystąpiło 34 079 spośród

Wielkopolski średnio uzyskali następujące wyniki: język polski– 57%,
matematyka – 44%, język angielski
– 52%, język niemiecki - 40%. Do
egzaminu języka angielskiego i niemieckiego przystąpiła zdecydowana
większość ósmoklasistów (z języka
angielskiego 95,14%, z języka niemieckiego 4,76%)
Uczniowie z Kępińskiego w powiecie uzyskali z języka polskiego
– 56,23%, matematyki – 41,78% i z
języka angielskiego – 46,87%, co ko-

mentując slangiem hydrologicznym
plasuje ich w strefie stanów średnich.
Najlepszy wynik gminy w powiecie
z języka polskiego (57,72%) i matematyki (51,31%) uzyskali uczniowie
z gminy Perzów. Z kolei z jeżyka
angielskiego bezkonkurencyjni byli
ośmioklasiści z gminy Kępno, uzyskując 50,90%, gdzie egzamin pisało
280 uczniów.
Naczelnik Wydziału Oświaty i
Kultury Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie Małgorzata Frala-Kędzior
tak skomentowała wynik kępińskich
ośmioklasistów - W nietypowych,
trudnych warunkach epidemii
ósmoklasiści przystąpili do egzaminów. Wyniki w skali gminy nie odbiegają znacznie od średnich wyników województwa czy kraju, są
wyższe aniżeli średnia w powiecie
kępińskim. Wyniki egzaminów nie
są jedynym miernikiem pracy szkoły,
efektywności uczenia i nie należy ich
tak traktować. Wyniki egzaminów
jako sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów są materiałem do
analizy dla dyrektorów i nauczycieli
szkół, aby wyciągnąć wnioski i wprowadzić zmiany w celu osiągania jak
najlepszych efektów kształcenia.
Jesteśmy w okresie wakacyjnym,
wobec czego należy na takie analizy
jeszcze poczekać. Dla ucznia podej-

ście do egzaminu daje przepustkę
do kolejnego etapu edukacyjnego.
Jest też oswojeniem się z atmosferą egzaminów, radzeniem sobie ze
stresem czy organizacją pracy w
ramach czasowych. To będzie im z
pewnością towarzyszyło w kolejnych
latach zarówno w szkołach, jak i w
pracy – stwierdza naczelnik. - Najlepsze wyniki egzaminów uzyskali
uczniowie w szkołach w Krążkowach,
Myjomicach i Szkole Podstawowej nr 1
w Kępnie, nie oznacza to jednak, że
w pozostałych szkołach niektórzy
uczniowie też nie osiągnęli dobrych
a nawet bardzo dobrych wyników.
Gratuluję wszystkim tego, że w tym
trudnym czasie poradzili sobie z
nowym wyzwaniem – podsumowuje
M. Frala-Kędzior.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. I jak
co roku nie jest określony minimalny

próg zdawalności, dlatego egzaminu
ósmoklasisty nie można nie zdać, ale
jego wyniki są brane pod uwagę przy
rekrutacji do szkoły średniej.
Zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty
został przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent
ukończył. Na wniosek rodzica skan
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może
być przesłany przez dyrektora szkoły
podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty
e-mail).
W poniższej tabeli nie ma: Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie oraz
Szkół Podstawowych w Baranowie i
Łęce Mroczeńskiej, albowiem w tym
roku szkolnym nie było tam ósmych
klas.			
m

5 sierpnia br. seniorzy byli na wycieczce w Gołuchowie

Wycieczka do Gołuchowa

Wyniki ośmioklasistów w powiecie kępińskim [%]
gmina/szkoła

j. polski

matematyka

j. angielski

j. niemiecki

57,48

42,93

50,90

35,00

SP nr 1 Kępno

59,93

44,74

63,64

-

SP nr 3 Kępno

54,00

39,11

44,61

35,00

SP Hanulin

60,00

42,80

50,40

-

GMINA KĘPNO

SP Kierzno

48,25

35,75

43,50

-

SP Krążkowy

62,40

57,40

54,13

-

SP Mikorzyn

59,21

41,04

36,56

-

SP Myjomice

62,50

45,25

60,36

-

SP Olszowa

50,00

45,60

40,90

-

Gmina Baranów

54,97

45,04

45,38

-

SP Mroczeń

44,56

46,38

47,12

-

SP Słupia

57,85

43,08

47,54

-

SP Donaborów

53,11

40,44

32,78

-

Gmina Bralin

56,16

33,31

40,95

33,00

SP Bralin

58,40

33,49

43,02

33,33

SP Nowa Wieś Ks.

34,57

29,57

25,00

-

Gmina Łęka Opatowska

57,69

40,98

42,75

-

ZS Łeka Opatowska

58,46

36,27

47,68

-

ZS Opatów

66,00

60,93

35,23

-

SP Trzebień

38,00

60,93

35,23

-

ZS Siemianice

59,00

39,00

47,00

-

Gmina Perzów

57,72

51,31

50,48

88,00

ZS Trębaczów

62,40

46,30

51,50

-

ZS Perzów

55,90

52,90

47,45

88,00

Gmina Rychtal

50,00

36,15

46,65

-

SP Rychtal

54,00

33,00

53,00

-

SP Drożki

41,00

30,00

21,00

-

SP Wielki Buczek

52,00

21,00

57,00

-

Gmina Trzcinica

49,90

38,62

34,41

95,00

SP Laski

43,60

41,46

41,60

-

SP Trzcinica

53,83

36,83

29,92

95,00

Powiat Kępno

56,23

41,78

46,87

51,83

Wielkopolska

56,90

44,06

51,52

39,61

Polska

59,00

46,00

54,00

45,00

Zarząd Powiatu Kępińskiego w ramach zadania pn. „Pogodna jesień seniorów” 5 sierpnia 2020 r. zorganizował
wycieczkę seniorów do Gołuchowa.
Ponad 40 emerytów Stowarzyszenia
Seniorów „Razem” zwiedzało zamek
w Gołuchowie oraz otaczający go
park. Wobec trwającej epidemii COVID-19, dla zapewnienia bezpieczeństwa, zwiedzanie odbyło się w 4 gru-

pach i w maseczkach. - Zwiedziliśmy
zamek Czartoryskich i Działyńskich,
Powozownię, Muzeum Leśnictwa
(jedyne w Polsce), wystawę obrazów
w Oficynie Muzeum, arboretum oraz
Pokazową Zagrodę Zwierząt. Zwiedzanie zakończono obiadem – wylicza
uczestniczka wycieczki. Pogoda dopisała i wszyscy zadowoleni powrócili
do Kępna.
Oprac. m

Pożar samochodu osobowego na ul. Krótkiej w Rychtalu

Paliła się komora silnika

21 lipca br., o godzinie 15.15, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na ul. Krótkiej w Rychtalu. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie i OSP Rychtal.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów z OSP Rychtal
stwierdzono, że doszło do pożaru
komory silnika w samochodzie

osobowym, który znajdował się
na jezdni. Podróżujący pojazdem podjął próbę gaszenia pożaru przed przybyciem na miejsce
służb ratunkowych. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
zasilania w pojeździe oraz podaniu
jednego prądu wody w natarciu na
pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia – mówi oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG
Kępno i OSP Rychtal. Fot. KP PSP Kępno
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Ogłoszenie

reklama

Syców, dnia 29.07.2020

zn. spr. S – 2201 – 6/10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI ZGORZELEC 16, 63-630 RYCHYAL
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców z siedzibą w Sycowie przy ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców, zwane dalej „sprzedającym”, ogłasza przetarg
pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zwany dalej „przetargiem”. Przedmiot przetargu stanowi: nieruchomość zabudowana o numerze działki 5143/13 AM 4
położona w miejscowość Zgorzelec 16, 63-630 Rychtal, województwo wielkopolskie, powiat Kępno.
Przetarg organizowany jest na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2129, z późn. zm) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej
w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie
Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007r. Nr 78, poz. 532).
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
Księga wieczysta Nr KZ1E/00050382/8 w Sądzie Rejonowym w Kępnie
Działki Nr 5143/13 AM 4
Sposób korzystania: nieruchomość gruntowa z zabudowaniami o charakterze gospodarczym.
Właściciel: SKARB PAŃSTWA
w zarządzie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA SYCÓW
2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:
Działka zabudowana nr ewidencyjny 5143/13.
Województwo WIELKOPOLSKIE, Powiat KĘPIŃSKI Gmina RYCHTAL
Jednostka ewidencyjna – 300806_2, Rychtal
Jednostka rejestrowa G.87, arkusz mapy- 4, Obręb - 0010
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, KW KZ1E/00050382/8
3. Powierzchnia nieruchomości: 4356 m².
4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Zgorzelec 16, gmina Rychtal, powiat kępiński,
województwo wielkopolskie. Nieruchomość położona jest przy drodze asfaltowej prowadzącej
przez wieś. Jest to działka oznaczona geodezyjnie jako działka nr 5143/13 obręb Zgorzelec o
powierzchni 0,4356 ha, zabudowana budynkami o charakterze gospodarczo – składowym z
przed II Wojny Światowej. Są to następujące obiekty: budynek gospodarczy ze spichlerzem,
budynek warsztatu mechanicznego. Budynek gospodarczy ze stodołą budynek warsztatu
mechanicznego i wiata magazynowa. Wszystkie są w złym stanie technicznym. Remont tych
obiektów z ekonomicznego punktu widzenia jest nieuzasadniony. Nieruchomość jest ogrodzona, obecnie nieużytkowana. Teren uzbrojony jest w sieć elektryczną oraz wodociągową.
Budynek gospodarczy ze spichlerzem - obiekt parterowy, z poddaszem gospodarczym,
częściowo podpiwniczony o bryle prostokątnej, wybudowany w latach przedwojennych. W
okresie powojennym budynek przekwalifikowano na cele produkcyjne związane z wyrobami
drewnianymi. W tym okresie wybudowano wiatę – zadaszenie. Budynek o konstrukcji murowanej, stropy z cegły ceramicznej, typu Kleina, dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką i w części wiaty dobudowanej – płytami falistymi, o powierzchni użytkowej 355,66 m².
Budynek gospodarczy ze stodołą - usytuowany we frontowej części działki. Obiekt parterowy,
z poddaszem gospodarczym, niepodpiwniczony o bryle prostokątnej, przedwojenny, o konstrukcji murowanej, stropy z cegły ceramicznej, typu Kleina, o powierzchni użytkowej 489,37 m².
Budynek warsztatu mechanicznego – budynek parterowy, murowany, dobudowany do
obiektu nr 2, bez podpiwniczenia. Dach pokryty płytami poliestrowymi na drewnianej konstrukcji więźby dachowej. Budynek o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji drewnianej
pokryty płytami poliestrowymi. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej, posadzki betonowe,
tynki cementowo wapienne. Program użytkowy budynku zawarty jest w programie użytkowym w budynku oznaczonym jako nr 2.
Wiata magazynowa – stanowi dobudówkę do budynku warsztatu mechanicznego, obiekt
parterowy, niepodpiwniczony o bryle prostokątnej, wybudowany w latach powojennych jako
zaplecze magazynowe. Posadzki betonowe, tynki cementowo wapienne, o powierzchni użytkowej 86,4 m².
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miejscowości, otoczenie stanowią grunty
leśne oraz zabudowania wchodzące w skład prowadzonych gospodarstw rolnych.
Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową z sieci wiejskiej, sieć energetyczną, telekomunikacyjną, a także wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej.
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren na którym położona jest działka, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Zgorzelec zat. Uchwałą nr XVII/81/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. Rady Gminy Rychtal (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego nr 138, poz 2828) teren oznaczony jest jednostką
bilansową U,M tereny usług nieuciążliwych oraz zabudowy jednorodzinnej.
6. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Obecnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza.
7.

Obciążenia nieruchomości:
Zgodnie z zapisami KW KZ1R/00018356/3 w działach:
III – Ciężary i ograniczenia - Nieograniczona w czasie służebność przesytu zgodnie z
par 3 pkt.10 umowy o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa
energetycznego: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.
V – Hipoteki: nie zawiera wpisów

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców
tel. 62 785-21-27, fax. 62 786-90-32 e-mail:sycow@poznan.lasy.gov.pl
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9. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:
Nieruchomość jest wpisana do wykazu gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
10. Cena wywoławcza nieruchomości: 178.000,00 PLN brutto (słownie: sto siedemdziesiąt
osiem tysięcy złotych 00/100).
Cena wywoławcza zawiera koszty, które poniósł sprzedający do dnia ogłoszenia przetargu.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne, sądowe
oraz podatki i opłaty) ponosi nabywca.
11. Dodatkowe informacje
Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości można zapoznać się w dniach od
poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:30, w siedzibie sprzedającego: Nadleśnictwo
Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców, pok. nr 9, tel. 62 782 60 81.
12. Termin i miejsce składania ofert pisemnych:
Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2020 r. do godziny
12:00, w sekretariacie Nadleśnictwa Syców (I piętro pokój nr 4), ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców.
13. Termin i miejsce przetargu (termin i miejsce otwarcia ofert):
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców
– II piętro pokój nr 11 – świetlica, w dniu 18.09.2020 r. o godz. 12:15
14. Elementy oferty, które będzie miał wpływ na ocenę oferty – cena 100%
Ofertą wygrywającą jest oferta z najwyższą zaoferowaną ceną kupna przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość nie może być sprzedana w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego jeżeli:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej nieruchomości
15. Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 PLN
(trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 18.09.2020 r. do godz. 11:00.
Wadium może być wniesiona w formie:
- pieniężnej:
1) na rachunek bankowy sprzedającego nr:
PKO BP 39 1020 5297 0000 1102 0000 8433 z dopiskiem w tytule przelewu:
„Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Zgorzelec 16, 63-630 Rychtal”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego.
- Gwarancji bankowej.
Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie w postaci oryginału dokumentu zostanie dostarczone do kasy sprzedającego - Nadleśnictwa Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców (pokój nr 4 sekretariat). Gwarancja bankowa
musi być gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne wezwanie w
terminie nie dłuższym niż 14 dni.
wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu, za wyjątkiem:
- wadium wniesioną w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
- wadium wniesioną w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, którego
oferta zostało wybrane, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej
cenie nabycia nieruchomości.
16. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości:
Uzyskana w przetargu cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż 1 dzień
przed wyznaczoną datą podpisania umowy notarialnej. Przewidywana data spisania umowy
notarialnej – w terminie miesiąca od ustalenia nabywcy nieruchomości. Koszty notarialne
ponosi nabywca.
17. Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej
przyczyny.
Sprzedający informuje, że jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie zawrze
bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia
przetargu publicznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych (Dz.U.2007 nr 78, poz. 532 z dnia 20.04.2007 r.), sprzedający może odstąpić
od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
18. Informacja o możliwości zamknięcia przetargu bez ustalenia nabywcy.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych
powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
19. Informacja o przysługującym prawie pierwokupu: Nie dotyczy.
20. REGULAMIN PRZETARGU DOSTĘPNY JEST NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE
SPRZEDAJĄCEGO ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPRZEDAHĄCEGO:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_sycow/komunikaty_i_ogloszenia

www.lasy.gov.pl

Reklama

ogłoszenie

Wstrząsające wieści ze świata medycyny:

Odkryto metodę,
dzięki której rekordziści

SCHUDLI NAWET 58KG
w niecałe 100 DNI!
Już ponad 347 500 osób
z całego świata raz na zawsze
pozbyło się nadwagi bez
efektu jo-jo, odciążyło stawy
i poprawiło swoje wyniki
badań. Potwierdzona badaniami
klinicznymi w 100% naturalna
metoda prof. Vincenta Boularda
jest skuteczna niemal w każdym
przypadku, niezależnie od
stadium zaawansowania nadwagi.
Nawet osoby skrajnie otyłe
w spektakularnym tempie zgubią
zbędne kilogramy, odzyskując
zdrowie i zgrabną sylwetkę.

K

anadyjski profesor jako pierwszy opracował
metodę opartą wyłącznie na specjalnie wyselekcjonowanych substancjach bioaktywnych
pochodzenia roślinnego, a przy tym spalającą tkankę
tłuszczową aż 8-krotnie szybciej niż inne środki na odchudzanie dostępne na rynku. Metoda bezpiecznie
zamienia złogi tłuszczu w czystą energię, przyspiesza metabolizm międzykomórkowy, a także hamuje napady wilczego głodu
i chęć podjadania. A to wszystko
bez obciążania wątroby, ćwiczeń
i wyrzeczeń w postaci drakońskich
diet. Odkrycie naukowca otwiera
drzwi do zdrowia i wymarzonej sylwetki wszystkim, którzy chcą schudnąć trwale i bez efektu jo-jo.

Spalaj tkankę
tłuszczową 24h/7

D

PRZE

Skuteczność działania metody została po- twierdzona
przez szereg badań klinicznych, przeprowadzonych
przez prof. Boularda i zespół naukowców z Obesity Therapy Center w Montrealu. Grupa ochotników obu płci,
w różnym wieku i stopniu zaawansowania problemu,
testowała metodę przez 3 tyg. bez zmiany nawyków żywieniowych i wprowadzania aktywności fizycznej. Wyniki były zaskakujące – po 21 dniach u większości osób
zanotowano utratę średnio 17kg, a u niektórych nawet
do 24kg. Aż 98,7% z nich zadeklarowało również ustabilizowanie poziomu cholesterolu we krwi.
Co więcej, osoby, które przed rozpoczęciem kuracji
zmagały się z przewlekłym bólem stawów spowodowanym nadmiernym obciążeniem, potwierdziły, że ból
z dnia na dzień był mniejszy. Uczestnicy testów oprócz
wyraźnego spadku masy ciała dostrzegli wiele dodatkowych korzyści płynących ze stosowania metody, m.in.:
przypływ energii, polepszenie jakości snu, wzmocniona odporność, poprawa stanu cery, włosów i paznokci,

„

CO SPRAWIA,

ŻE CHUDNIEMY?

Prof. Boulard wyjaśnia, na czym polega fenomen
skuteczności odkrytej przez niego metody:
W dzisiejszych czasach większość z nas zwyczajnie nie
ma czasu na przygotowywanie pełnowartościowych posiłków, przestrzeganie diety i ćwiczenia, a zdrowa żywność czy karnety na siłownię to ogromny wydatek. Postanowiłem opracować w 100% naturalną metodę, dzięki
której można schudnąć bez wyrzeczeń, restrykcyjnych
diet i dużych nakładów finansowych. Moja metoda opiera się w 100% na bioaktywnych substancjach roślinnych
i nie wymaga zmiany jadłospisu ani łykania suplementów. Tradycyjne środki odchudzające w formie kapsułek
i tabletek nie są w stanie wprowadzić organizmu w tryb
intensywnego spalania tkanki tłuszczowej. Trafiając do
żołądka wchłaniają się jedynie w 6-8% i nie oddziałują
bezpośrednio na zalegające w organizmie złogi tłuszczu.
Właśnie dlatego stworzyłem metodę, która będzie
zupełnie inna od dotychczasowych rozwiązań. Wraz
z moim zespołem badawczym opracowaliśmy transdermalny system spalania tłuszczu w postaci niewielkich
plastrów. Dzięki innowacyjnej formie podania, składniki
bioaktywne są uwalniane do organizmu przez całą dobę
– wystarczy jedynie nakleić plaster na ciało. Substancje
błyskawicznie przenikają przez warstwy skóry i uderzają
bezpośrednio w komórki tłuszczowe. Nawet największe,
nagromadzone latami złogi tłuszczu
zostają rozbite i następnie wydalone
z organizmu razem z toksynami. Formuła odblokowuje metabolizm na
poziomie komórkowym, co sprawia,
że nasz organizm spala tłuszcz przez
całą dobę, nawet podczas snu.

„

„Od zawsze byłam pulchna. Próbowałam diet, ćwiczeń, a nawet głodówek…
wszystko na nic. Jak tylko schudłam
kilka kg, to zaraz przybierałam drugie
tyle. Frustrację zajadałam słodkościami i dalej tyłam… Jednak los się
PO
do mnie uśmiechnął. Na imprezie
firmowej, lekko odurzona winem koleżanka zdradziła mi
sekret swojej nienagannej figury – plastry Rapid Slim. Aż
zdębiałam! Byłam pewna, że jej ciało to zasługa wieloletnich wyrzeczeń. Musiałam mieć te plastry – poprosiłam
koleżankę, aby je dla mnie załatwiła. Zaczęłam stosować
i szok! Już po 3 dniach od 1-ego naklejenia udało mi się
bez problemu dopiąć spodnie. Waga spadała z dnia na
dzień. Po kuracji stałam się pewną siebie, atrakcyjną kobietą, mam mnóstwo energii i książkowe wyniki badań.
Można powiedzieć, że zyskałam drugie życie!”
Magda K., 40 lat,
księgowa z Gdańska

WAŻNE!

schudła
łącznie

32 kg

Transdermalny system spalania tłuszczu został opracowany tak, aby jeden
plaster zapewniał spalanie tkanki tłuszczowej w obrębie całego ciała. Oznacza to, że niezależnie od tego, gdzie nakleisz
plaster, będziesz chudł równomiernie i zyskasz proporcjonalną, smukłą sylwetkę - dokładnie taką, o jakiej marzysz.

ujędrnienie
skóry w najbardziej strategicznych miejscach (uda,
brzuch, pośladki, ramiona), lepsze samopoczucie. Badania wykazały też, że metoda usuwa
z organizmu szkodliwe toksyny i uzupełnia niedobory minerałów oraz witamin.

Naklejasz i chudniesz
Użytkownicy, którzy stosują metodę zgodnie przyznają,
że odchudzanie nigdy nie było tak proste i wygodne.
Jedyne o czym trzeba pamiętać, to codziennie rano
nakleić plaster na ciało w dowolnie wybranym miejscu. Sam decydujesz, gdzie: na ramię, brzuch, szyję, czy
plecy – po prostu naklej tak, by czuć się komfortowo.
Noś go przez cały dzień, a rano wymień na nowy, żeby
proces odchudzania mógł przebiegać bez przerwy. Ty
będziesz zajmował się codziennymi czynnościami,
a Twój organizm będzie spalał tłuszcz 24h/dobę bez
żadnego dodatkowego wysiłku. Przekonasz się, że po
kilku dniach stosowania ubrania staną się luźniejsze,
a Ty poczujesz się lżejszy i nabierzesz energii.
Dzięki kuracji Rapid Slim pozbędziesz się zbędnych
kilogramów, wymodelujesz sylwetkę i poprawisz swoje
wyniki badań. Osoby stosujące plastry schudły średnio
16,5-18kg w ciągu zaledwie 21 dni. Rekordziści natomiast zrzucili nawet 58kg w 3,5 miesiąca! Oprócz utraty
masy ciała przyspieszysz metabolizm, usuniesz z organizmu szkodliwe toksyny, złogi zalegające w jelitach,
a poziom złego cholesterolu LDL obniży się do bezpiecznego poziomu. Efekty kuracji skumulują się na poziomie komórkowym, dzięki czemu trwale pozbędziesz
się nadwagi i unikniesz groźnych konsekwencji wynikających z posiadania nadmiaru tkanki tłuszczowej.
W Polsce transdermalny system spalania tłuszczu Rapid Slim jest dostępny wyłącznie w sprzedaży telefonicznej. Dla pierwszych 120 osób, które zadzwonią do
20 sierpnia 2020r. producent przygotował darmową wycenę i
specjalną zniżkę -73%. Oznacza to, że otrzymasz innowacyjne
plastry w rekordowo niskiej cenie! Nie zwlekaj i zamów – decyduje kolejność zgłoszeń.

81 300 33 28
Od pon. - niedz. 8:00 - 20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna
IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Średnią trzech bramek na mecz utrzymują zespoły z zaplecza czwartej ligi. Najwięcej do tej pory strzeliła Victoria Września, która obok liderującej Olimpii Koło jest jedynym zespołem mogącym pochwalić się kompletem punktów na koncie

Polonia nie dała rady imienniczce z Leszna

Udanie zrewanżowała się leszczyńska Polonia swojej imienniczce z Kępna za porażkę z rundy jesiennej poprzedniego sezonu,
kiedy to biało-niebiescy ograli piłkarzy z Leszna, zwyciężając
na ich terenie. Kępnianie do drugiego ligowego meczu w nowym
sezonie i zarazem pierwszego przed własną publicznością przystąpili z kosmetycznymi zmianami w składzie. Tym razem szkoleniowiec kępnian nie posłał do boju Wojciecha Drygasa i Dawida
Rachla. Na placu gry zameldował się natomiast Bernard Fai Ndukong. Kameruńczyk wraca do Kępna po rocznym pobycie w niemieckim SC Verl 1924. W sobotę, na Stadionie Miejskim w Kępnie
doszło do symbolicznego rewanżu za mecz z poprzedniego sezonu. Leszczynianie jako gospodarze doznali wtedy porażki 0:2 z
kępińską drużyną. W sobotę odegrali się.
III Liga Grupa 2
2. kolejka | jesień 2020
Jarota Jarocin – Kotwica Kołobrzeg .........– 1:1
Chemik Police – Gwardia Koszalin ...........– 0:6
Flota Świnoujście – Pogoń II Szczecin .......– 2:2
Sokół Kleczew – Pomorzanin Toruń .........– 1:1
Bałtyk Koszalin – Bałtyk Gdynia ..............– 3:4
GKS Przodkowo – Unia Swarzędz ............– 4:2
Mieszko Gniezno – Nielba Wągrowiec ......– 0:6
Górnik Konin – Gryf Wejherowo ..............– 1:2
Unia Janikowo – Polonia Środa ...............– 0:3
Radunia Stężyca – Świt Szczecin ..............– 5:1
Elana Toruń – KP Starogard Gdański ....– przełożony
1. KS Radunia Stężyca
2 6
6:1
2. KS Polonia Środa Wlkp.
2 6
5:1
3. SKS Bałtyk Gdynia
2 6
6:3
4. MKS Pogoń II Szczecin
2 4
7:3
=. JKS Jarota Jarocin
2 4
7:3
6. MKS Flota Świnoujście
2 4
5:3
7. MKP Kotwica Kołobrzeg
2 4
3:1
8. GKS Przodkowo
2 4
4:2
9. KS Gwardia Koszalin
2 3
6:1
10. MKS Nielba Wągrowiec
2 3
7:5
11. WKS Gryf Wejherowo
1 3
2:1
12. KS Świt Skolwin-Szczecin 2 3
4:6
13. KS Sokół Kleczew
2 1
2:3
14. SKS Unia Swarzędz
2 1
2:4
15. KS Pomorzanin Toruń
2 1
1:3
16. KP Chemik Police
2 1
0:6
17. KKPN Bałtyk Koszalin
2 1
3:4
18. TKP Elana Toruń
0 0 0:0
19. KS Górnik Konin
2 0 2:5
20. KP Starogard Gdański
1 0
2:6
21. KS Unia Janikowo
2 0
1:6
22. MKS Mieszko Gniezno
2 0
0:8
IV Liga Grupa Wielkopolska
2. kolejka | jesień 2020
Polonia Kępno – Polonia Leszno ..............– 0:1
Lubuszanin Trzcianka – KKS II Kalisz .......– 5:3
Olimpia Koło – Ostrovia Ostrów ...............– 1:0
Kotwica Kórnik – Obra Kościan ................– 2:3
GKS Dopiewo – Warta II Poznań ..............– 0:0
Krobianka Krobia – Victoria Września ......– 2:3
Iskra Szydłowo – Winogrady Poznań .......– 3:1
Warta Międzychód – Centra Ostrów .........– 3:1
Tarnovia Tarnowo – Pogoń Nowe S. .........– 1:1
Wilki Wilczyn – Victoria Ostrzeszów .........– 1:0
Odolanovia – LKS Gołuchów ....................– 0:2
1. MKS Olimpia Koło
2 6
6:0
2. MKS Victoria Września
2 6
8:5
3. MLKP Warta Międzychód
2 4
3:1
4. LKS Gołuchów
2 4 2:0
5. KS LZS Iskra Szydłowo
2 4
3:1
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 4
3:1
7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 4
3:1
8. MLKS Odolanovia Odolanów 2 3
2:3
9. KP Obra 1912 Kościan
2 3
4:4
10. MKS Lubuszanin Trzcianka 2 3
5:6
11. LZS Krobianka Krobia
2 3
4:4
12. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 3
3:3
13. KS Polonia 1912 Leszno
2 3
4:5
14. GKS Wilki Wilczyn
2 3
1:2
15. KSS Kotwica Kórnik
2 3
6:5
16. KKS 1925 II Kalisz
2 3
6:6
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17. GKS Dopiewo
18. KS Warta II Poznań
19. KKS Polonia Kępno
20. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.
21. KP Victoria Ostrzeszów
22. TPS Winogrady Poznań

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
0
0

0:2
0:5
0:1
2:4
1:3
3:7

V Liga Grupa 3
2. kolejka | jesień 2020
Orzeł Mroczeń – Raszkowianka ...............– 3:1
Astra Krotoszyn – Stal Pleszew ................– 1:2
GKS Rychtal – Vitcovia Witkowo ...............– 1:1
Lew Pogorzela – Piast Kobylin .................– 2:3
MKS Dąbie – SKP Słupca ..........................– 0:2
Zjednoczeni – Zefka Kobyla Góra ............– 2:3
GKS Sompolno – Victoria Skarszew ..........– 1:2
Piast Czekanów – Polonus Kazimierz........– 2:5
KS Opatówek – Tulisia Tuliszków .............– 6:3
1. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 2 6
8:2
2. KS Piast Kobylin
2 6
6:2
3. KS Victoria Skarszew
2 6
5:1
4. KLKS Zefka Kobyla Góra
2 6
6:3
5. SKP Słupca
2 6
5:2
6. LZS Orzeł Mroczeń
2 3
5:4
7. KS Opatówek
2 3
6:6
8. KS Stal Pleszew
2 3
2:4
9. KKS Astra Krotoszyn
2 3
4:3
10. LKS Raszkowianka Raszków 2 3
4:4
11. MGKS Tulisia Tuliszków
2 3
6:6
12. GKS Vitcovia Witkowo
2 2
2:2
13. GKS Sompolno
2 1
2:3
14. GKS Rychtal
2 1
2:4
15. LKS Zjednoczeni Rychwał 2 0
3:6
16. LZS Lew Pogorzela
2 0
2:6
17. LKS Piast Czekanów
2 0
3:8
18. MKS Dąbie
2 0 0:5
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
1. kolejka | jesień 2020
GKS Grębanin – LKS Czarnylas ................– 7:2
Jarota II Witaszyce – Zieloni Koźminek ....– 7:0
Strażak Słupia – Grom Golina ..................– 3:2
CKS Zbiersk – Barycz Janków P. ..............– 3:1
Zawisza Łęka O. – Biały Orzeł .................– 0:0
Olimpia Brzeziny – LZS Czajków ..............– 2:1
Pelikan Grabów – LKS II Gołuchów ..........– 2:0
Ogniwo Łąkociny – LZS Doruchów ............– 5:2
Prosna Kalisz .......................................– pauza
1. JKS Jarota II Witaszyce
1 3
7:0
2. GKS Grębanin
1 3
7:2
3. LZS Ogniwo Łąkociny
1 3
5:2
4. CKS Zbiersk
1 3
3:1
5. LZS Pelikan Grabów
1 3 2:0
6. LZS Strażak Słupia
1 3
3:2
7. LKS Olimpia Brzeziny
1 3
2:1
8. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
1 1 0:0
=. LKS Zawisza Łęka Opatowska 1 1 0:0
10. KS Prosna Kalisz
0 0 0:0
11. LZS Grom Golina
1 0
2:3
12. LZS Czajków
1 0
1:2
13. Barycz Janków Przygodzki 1 0
1:3
14. LKS II Gołuchów
1 0 0:2
15. LZS Doruchów
1 0 2:5
16. LKS Czarnylas
1 0 2:7
17. GOS Zieloni Koźminek
1 0 0:7

Wyniki 2. kolejki
KKS Polonia Kępno
KS Polonia 1912 Leszno

0 (0)
1 (1)

MKS Lubuszanin Trzcianka
KKS 1925 II Kalisz		

5 (4)
3 (3)

Bramka: 0:1 Michał Płocharczyk - 22’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Mikołaj Kubacha, Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Jakub Górecki
(Dawid Rachel - 68’), Szymon Pawlak (Jakub
Pelc - 55’), Amadeusz Rachel, Łukasz Walczak,
Borys Wawrzyniak. Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 1:0 Paweł Wicher - 4’, 2:0 Mikołaj
Łuczak - 5’, 3:0 Paweł Wicher - 12’, 3:1 Adam
Zadka - 21’, 3:2 Mateusz Kościelak - 23’, 3:3
Adam Zadka - 26’, 4:3 Paweł Wicher - 35’, 5:3
Paweł Iwanicki - 60’.

MKS Olimpia Koło		
1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)
Bramka: 1:0 Patryk Olczyk - 12’.

Kameruńczyk, Bernard Fai Ndukong po roku gry w rezerwach niemieckiego trzecioligowca z Verl
wraca na „stare śmieci”. Nie będzie on jednak miło wspominał powrotu do Kępna. Jego Polonia
przegrała bowiem z imienniczką z Leszna (fot: Przemysław Zimoch / www.fotografia-mpfoto.pl)

Zgodnie z prognozami pogody
w momencie rozpoczęcia meczu
w Kępnie temperatura sięgała blisko trzydziestu stopni Celsjusza.
Z pewnością warunki, w których
przyszło rywalizować zespołom,
nie pozostały bez wpływu na obie
jedenastki. – Myślę, że na tak bardzo
ekstremalne warunki stworzyliśmy
sobie kilka sytuacji. Zabrakło skuteczności, ale w tak trudnych warunkach chłopcy i tak ciężko pracowali
na korzystny wynik. Szkoda, że praca jaką moi zawodnicy dzisiaj wykonali, nie została wynagrodzona chociażby jednym punktem – powiedział
po meczu Bogdan Kowalczyk, trener kępińskiej Polonii. Przed meczem
trudno było wskazać faworyta. Początek kalendarza nie sprzyja Polonii
Leszno, która rozpoczęła nowy sezon
od dwóch meczów wyjazdowych. Na
inaugurację leszczynianie wyjechali
na tarczy z Wrześni, przegrywając z
Victorią po szalonym meczu 3:5. W
minioną sobotę drużynę Łukasza
Koniecznego czekał kolejny wyjazd,
tym razem do Kępna. Gospodarze,
mając atut w postaci własnego boiska, liczyli na pierwszą wygraną,
ale taki sam plan mieli też przyjezdni. Goście zagrali bardziej uważnie. Starali się nie stracić bramek w
pierwszych minutach i ta sztuka się
udała. W 22. minucie – jak się okazało – padła bramka, która zadecydowała o losach spotkania. Nieupilnowany po stałym fragmencie gry
Michał Płocharczyk najprzytomniej
odnalazł się w polu karnym, nie dając najmniejszych szans Damianowi
Grondowemu. Mimo ambitnej postawy gospodarzom nie udało się już
odwrócić losów spotkania. Biało-niebiescy z jednym punkcikiem przesunęli się na dziewiętnaste miejsce. W
najbliższą sobotę drużynę Bogdana
Kowalczyka czeka ważny wyjazd
do Poznania na mecz z tamtejszymi
Winogradami. Sobotni rywal kępnian nie zdołał jeszcze zapunktować
w tym sezonie. Gracze Winogradów
na inaugurację przegrali na własnym
terenie z Kotwicą Kórnik (2:4), a w
minioną sobotę ulegli na wyjeździe
beniaminkowi z Szydłowa 1:3.
Zespoły z czwartej ligi utrzy-
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mują średnią prawie trzech goli na
mecz. Najskuteczniejsza w lidze póki
co jest Victoria Września, ale na prowadzeniu pozostaje Olimpia Koło.
To jedyne dwa zespoły, które mogą
pochwalić się kompletem punktów.
Po pięciu golach strzelonych Polonii Leszno drużynie z Wrześni do
zwycięstwa w Pudliszkach nad Krobianką wystarczyły trzy trafienia.
Zespołowi, na którego ławkę trenerską po jednym meczu nieobecności
powrócił Tomasz Bekas, zwycięstwo
nie przyszło jednak łatwo. Victoria
wynik otworzyła golem do szatni Filipa Brzostowskiego. Później wrzesińscy piłkarze podwyższyli wynik,
ale w ostatnim kwadransie gospodarze dwukrotnie zaliczali trafienia
kontaktowe. Punktów jednak nie
zdołali wyrwać faworytowi, który
do trzeciej serii gier przystąpi z drugiego miejsca w tabeli. Nieco mniej
skuteczni są piłkarze z Koła. Olimpia
strzeliła póki co sześć bramek, ale zachowuje czysto konto w defensywie.
Wyniki inauguracyjnej kolejki ułożyły się tak, że w drugiej serii gier spotkał się lider z wiceliderem. Kolanie
na własnym terenie ograli Ostrovię
skromnie, bo 1:0. Graczom z Ostrowa Wielkopolskiego walkę o punkty
utrudniła czerwona kartka, którą już
w 26. minucie spotkania otrzymał
Krystian Mokrzycki.
Tym razem świadkami niezwykle szalonego meczu byli kibice w
Trzciance. Lubuszanin, do składu którego powrócili doświadczeni Paweł
Wicher i Paweł Iwanicki, podejmowali rezerwy drugoligowego KKS-u.
Kaliszanie tym razem posłali do boju
skład praktycznie w całości złożony
z juniorów. Młodzież KKS-u nie weszła zbyt dobrze w ten mecz, bowiem
przegrywała już po dwunastu minutach 0:3. Gracze rezerw KKS-u szybko gole tracili, ale jeszcze szybciej
straty odrabiali, bowiem po niespełna
kolejnym kwadransie gry było już 3:3.
Jeszcze przed przerwą prowadzenie
Lubuszaninowi dał Paweł Wicher i
kaliska młodzież już się nie podniosła. W drugiej połowie gospodarze
przypieczętowali zwycięstwo piątym
trafieniem, a rezultat spotkania ustalił
Paweł Iwanicki.		
BAS

KSS Kotwica Kórnik
KP Obra 1912 Kościan

2 (2)
3 (0)

LZS Krobianka Krobia
MKS Victoria Września

2 (0)
3 (1)

Bramki: 1:0 Patryk Bordych - 26’ (z karnego),
2:0 Dawid Urbanek - 31’, 2:1 Szymon Słoma
- 55’, 2:2 Tomasz Marcinkowski - 62’, 2:3
Mariusz Józefiak - 67’ (z karnego).

Bramki: 0:1 Filip Brzostowski - 45’, 0:2 Mikołaj
Panowicz - 63’, 1:2 Marcin Masełkowski - 73’,
1:3 Maciej Szczublewski - 83’, 2:3 Rafał
Sarbinowski - 87’ (z karnego).

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (1)
Bramki: 0:1 Mateusz Nogaj - 14’, 1:1 Maurycy
Niemczyk - 40’.

MLKP Warta Międzychód
3 (1)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (1)
Bramki: 0:1 Nikodem Grząka - 38’, 1:1 Jakub
Giełda - 44’, 2:1 Paweł Jankowski - 62’, 3:1
Jakub Giełda - 71’.

MLKS Odolanovia Odolanów 0 (0)
LKS Gołuchów		
2 (2)

Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 6’ (z
karnego), 0:2 Krystian Benuszak - 29’ (z
karnego).
GKS Wilki Wilczyn		
1 (0)
KP Victoria Ostrzeszów
0 (0)
Bramki: 1:0 Wiktor Kacprzak - 51’.

KS LZS Iskra Szydłowo
TPS Winogrady Poznań

3 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Jędrzej Wiśniewski - 15’, 2:0
Łukasz Skwarek - 42’, 2:1 Kamil Lulka - 76’,
3:1 Michał Wawszczak - 90+3’.

GKS Dopiewo		
KS Warta II Poznań

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Adam Zadka (KKS II Kalisz)
Patryk Bordych (Kotwica Kórnik)
Jakub Giełda (Warta Międzychód)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Marcin Masełkowski (Krobianka Krobia)
Mateusz Nogaj (Pogoń Nowe S.)
Patryk Olczyk (Olimpia Koło)
Mikołaj Panowicz (Victoria Września)
Aleks Sieradzki (Olimpia Koło)
Szymon Słoma (Obra Kościan)
Program 3. kolejki
Środa, 12 sierpnia 2020 roku
18:00
Centra Ostrów – Odolanovia
Sobota, 15 sierpnia 2020 roku
12:00
Winogrady Poznań – Polonia Kępno
12:00
LKS Gołuchów – Kotwica Kórnik
15:00
Polonia Leszno – Krobianka Krobia
16:00
Ostrovia Ostrów – GKS Dopiewo
16:00
Victoria Września – Wilki Wilczyn
16:00
Pogoń Nowe S. – Lubuszanin
16:00 Victoria Ostrzeszów – Tarnovia Tarnowo
17:00
Obra Kościan – Iskra Szydłowo
Niedziela, 16 sierpnia 2020 roku
11:00
KKS II Kalisz – Olimpia Koło
16:00
Warta II Poznań – Warta Międzychód
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Polonus Kazimierz Biskupi, Piast Kobylin, Victoria Skarszew, SKP
Słupca oraz Zefka Kobyla Góra zgarnęły komplet punktów w dwóch dotychczasowych
meczach, udowadniając tym samym, że będą liczącymi się zespołami w rozpoczętej kampanii rozgrywkowej

Wyniki 2. kolejki

LZS Orzeł Mroczeń
LKS Raszkowianka Raszków

Bramki: 1:0 Marcin Grądowy - 50’, 2:0 Bartosz
Moś - 76’, 3:0 Marcin Grądowy - 80’, 3:1 Dawid
Fórmański - 90’.
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega, Andrzej
Nowak, Jakub Kupczak, Bartosz Moś, Łukasz
Gajewski, Rafał Janicki (Maciej Osesiak - 55’), Jakub
Strąk, Kacper Małolepszy, Marcin Grądowy, Marcin
Górecki (Jan Oszenda - 80’). Trener: Marek Wojtasiak.

GKS Rychtal		
GKS Vitcovia Witkowo

Orzeł wraca na zwycięską ścieżkę,
historyczny punkt GKS-u
Po dwóch kolejkach układ sił w czołówce piątej ligi jest praktycznie taki, jak wielu ekspertów typowało jeszcze przed startem rozgrywek. Polonus Kazimierz Biskupi, Piast Kobylin, SKP Słupca, Victoria Skarszew i dość niespodziewanie Zefka Kobyla Góra znów dopisały do swojego konta komplet
punktów. Prowadząca piątka wciąż jest niepokonana w rozgrywkach ligowych. Do tego grona zalicza się jeszcze dwunasta w stawce Vitcovia i choć zespół z Witkowa zdążył już dwukrotnie stracić
punkty, to jednak wciąż pozostaje niepokonany. W drugiej serii gier zapunktowały nasze zespoły.
Orzeł Mroczeń zgarnął pełną pulę w starciu z Raszkowianką Raszków, a GKS Rychtal zdobył historyczny punkt także w domowym starciu z Vitcovią

Przed sezonem zgodnie wypowiadano się na temat układu sił zespołów z poszczególnych okręgów.
Okręg koniński nigdy nie uchodził
za potentata w Wielkopolsce, choć
takie kluby jak Górnik Konin (wcześniej Aluminium) czy Tur Turek
zdołały zapisać się w historii występu na najwyższych szczeblach ligowych. Obecnie okręg koniński ma
swoich przedstawicieli na szczeblu
trzeciej ligi, ale drużyny z niższych
klas rozgrywkowych prezentują zdecydowanie niższy poziom od tych
chociażby z okręgu kaliskiego. Te
zdania znajdują swoje odzwierciedlenie w układzie ligowej tabeli po
dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu. Ligową stawkę otwiera
mocny w tym sezonie Polonus Kazimierz Biskupi, który w dwóch dotychczasowych meczach zgromadził
komplet punktów. Z takim samym
dorobkiem punktowym kolejne trzy
miejsca w tabeli zajmują przedstawiciele Kaliskiego – Piast Kobylin,
Victoria Skarszew i Zefka Kobyla
Góra. Piąty w tabeli jest SKP Słupca,
ale kolejne pięć miejsc zajmują znów
reprezentanci strefy kaliskiej – KS
Opatówek, Astra Krotoszyn, Raszkowianka Raszków, Stal Pleszew i
Orzeł Mroczeń. Drużyna Marka
Wojtasiaka po ubiegłotygodniowej
porażce w Słupcy chciała się zrehabilitować. Okazja ku temu wydawała
się wyborna, bowiem mroczenianie
podejmowali na własnym stadionie
Raszkowiankę Raszków. Początek
spotkania toczył się głównie w środkowej strefie boiska z nieznaczną
przewagą gospodarzy. Orzeł mógł
objąć prowadzenie w 5. minucie,
ale po wrzutce Jakuba Strąka piłka odbiła się od poprzeczki bramki
przyjezdnych. Ale najlepszej sytuacji nie wykorzystał Marcin Grądowy, który tylko w zrozumiały dla
siebie sposób nie trafił do bramki z
najbliższej odległości. Gospodarze
mieli problemy ze sforsowaniem

szczelnej obrony drużyny z Raszkowa, która w pierwszej połowie solidnie prezentowała się w obronie. – Po
inauguracyjnej porażce w Słupcy
bardzo chcieliśmy zapomnieć o tym
meczu i zrehabilitować się kibicom w domowym meczu przeciwko
Raszkowiance. Cieszę się, że nam
się to udało, choć zwycięstwo nie
przyszło dzisiaj łatwo – powiedział
po meczu Marek Wojtasiak, trener
Orła Mroczeń. Kluczowy dla losów
spotkania okazał się początek drugiej połowy. Orzeł zaczął jeszcze
bardziej naciskać rywala. Pięć minut
po zmianie stron Kacper Małolepszy minął dwóch rywali, a następnie
zagrał w kierunku Marcina Grądowego, a ten nie dał jakichkolwiek
szans bramkarzowi Raszkowianki.
W tym momencie powinno być już
jednak 2:0, bowiem kilkadziesiąt sekund wcześniej szczęścia zabrakło
Łukaszowi Gajewskiemu, który
trafił w słupek. Drużyna z Raszkowa prowadzona przez Remigiusza
Wojtczaka mogła, a właściwie powinna odpowiedzieć wyrównującą
bramką. Napastnik Raszkowianki
pomylił się jednak w sytuacji sam
na sam z Rafałem Peksą. Na kolejne bramki kibice musieli czekać do
ostatniego kwadransa. W 76. minucie akcję w ofensywie zainicjował
Jakub Kupczak, ale został on nieprawidłowo powstrzymany przed
polem karnym. Do piłki ustawionej
na siedemnastym metrze podszedł
Bartosz Moś i niecodziennej urody
strzałem w krótki róg nad murem
podwyższył prowadzenie gospodarzy. Cztery minuty później było
już po meczu. Bartosz Moś bardzo
sprytnie zagrał do dobrze ustawionego w polu karnym Marcina Grądowego, a ten z kilku metrów uderzył
nie do obrony. Przyjezdni ambitnie
walczyli o honorową bramkę. Ich
upór został nagrodzony w ostatniej
minucie regulaminowego czasu gry.
Bramkę dla Raszkowianki zdobył

niezawodny Dawid Fórmański. Dla
mroczenian były to pierwsze punkty
zdobyte w rozpoczętym przed niespełna dwoma tygodniami sezonie.
Pierwszą zdobycz punktową dopisali do swojego konta gracze GKS-u
Rychtal. Drużyna Marcina Nowackiego zdobyła pierwszy, historyczny punkt na zapleczu czwartej ligi.
W sobotnim meczu gracze GKS-u
na własnym stadionie podzieli się
punktami z Vitcowią Witkowo. W
pierwszej połowie gra toczyła się
pod dyktando gospodarzy. Swoją
przewagę udokumentowali oni w 35.
minucie bramką Macieja Sachy. W
pierwszej połowie wynik nie uległ
już zmianie. W drugiej części gry
lepiej prezentowali się natomiast
goście. W 55. minucie wykorzystali oni rzut karny i mecz rozpoczął
się od nowa. Jednak sześć minut
później Daniel Nowaczyk obejrzał
czerwoną kartkę i gracze z Witkowa
zamiast na ataku, musieli skupić się
na pilnowaniu korzystnego wyniku.
– Czujemy niedosyt, ponieważ do
czerwonej kartki Daniela prowadziliśmy grę, zwłaszcza w drugiej
połowie. Wewnętrznie czułem, że
wygrana jest na wyciągnięcie ręki.
Zdominowaliśmy rywali. Zarówno
ja, jak i zespół nie mamy żalu do
Daniela. Zaryzykował, sędzia podjął taką, a nie inną decyzję i stało
się – mówi po meczu Maciej Rozmarynowski, trener Vitcovii. Mimo
osłabienia, goście mieli swoje sytuacje. Dziesięć minut przed końcem
piłka, po strzale z rzutu wolnego
wykonywanego przez Oskara Pietrzaka, wylądowała na poprzeczce
bramki strzeżonej przez Michała
Łuczaka. W najbliższej kolejce Orła
i GKS czekają bardzo trudne wyjazdy. Mroczenianie zmierzą się z
liderem rozgrywek, Polonusem Kazimierz Biskupi. Z kolei beniaminka
z Rychtala czeka niezwykle trudna
przeprawa z Victorią Skarszew.
BAS

3 (0)
1 (0)

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Maciej Sacha - 35’, 1:1 Michał
Wiśniewski - 55’.
GKS Rychtal: Michał Łuczak – Oskar Sobczyk
(Tobiasz Gajewski - 70’), Maciej Sacha, Piotr
Józefkiewicz (Damian Maryniak - 88’), Fabian
Gandecki, Łukasz Bonar, Bartłomiej Zapiór (Jakub
Drapiewski - 66’), Miłosz Culic, Bartłomiej Kulczycki
(Łukasz Rogowski - 78’), Aleksander Muzyka
(Krzysztof Ćwikła - 70’), Dawid Sibiński (Krystian
Uruski - 66’). Trener: Marcin Nowacki.

KKS Astra Krotoszyn 1 (0)
KS Stal Pleszew		

2 (0)

KS Opatówek		
MGKS Tulisia Tuliszków

6 (2)
3 (2)

MKS Dąbie		
SKP Słupca		

0 (0)
2 (1)

LKS Zjednoczeni Rychwał
KLKS Zefka Kobyla Góra

2 (2)
3 (2)

Bramki: 0:1 Adam Wojciechowski - 49’, 1:1 Adam
Staszewski - 77’, 1:2 Bartosz Cierniewski - 89’.

Bramki: 1:0 Krystian Kulawinek - 11’, 2:0 Sebastian
Olejnik - 13’, 2:1 Adam Pacholski - 17’, 2:2 Adam
Pacholski - 19’, 3:2 Fabian Baraniak - 48’, 3:3
Jarosław Gorgolewski - 50’, 4:3 Fabian Baraniak 67’, 5:3 Fabian Baraniak - 71’, 6:3 Wojciech Kranc
- 82’.
Bramki: 0:1 Michał Lorencki - 28’ (z karnego),
Kacper Zaparty - 73’.

Bramki: 1:0 Igor Ludwiczak - 10’, 1:1 Adam
Szczypkowski - 15’, 1:2 Adam Szczypkowski - 40’, 2:2
Damian Markiewicz - 45’, 2:3 Błażej Ostry - 70’.

GKS Sompolno		
KS Victoria Skarszew

1 (0)
2 (1)

LZS Lew Pogorzela
KS Piast Kobylin		

2 (1)
3 (1)

LKS Piast Czekanów
GKS Polonus Kazimierz Biskupi

2 (1)
5 (5)

Bramki: 0:1 Joshua Balogun Kayode - 44’, 1:1 Filip
Wieczorek - 55’, 1:2 Joshua Balogun Kayode - 90+4’.
Bramki: 0:1 Jakub Smektała - 11’, 1:1 Maciej
Krystkowiak - 24’, 1:2 Jakub Smektała - 60’, 1:3
Mateusz Olikiewicz - 81’, 2:3 Łukasz Marszałek - 87’
(z karnego).

Bramki: 0:1 Piotr Gorgolewski - 13’, 0:2 Mateusz
Szymański - 19’, 0:3 Patryk Lisowski - 27’, 0:4
Krzysztof Słowiński - 42’ (z karnego), 1:4 Bartosz
Zmyślony - 44’, 1:5 Bartosz Kociszewski - 45’. 2:5
Kacper Grzmil - 62’.
Najskuteczniejsi strzelcy
4
Fabian Baraniak (KS Opatówek)
3
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
3
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
3
Marcin Grądowy (Orzeł Mroczeń)
3
Adam Szczypkowski (Zefka Kobyla Góra)
3
Mateusz Szymański (Polonus Kazimierz)
Program 3. kolejki
Sobota, 15 sierpnia 2020 roku
11:00
Victoria Skarszew – GKS Rychtal
16:00
Vitcovia Witkowo – Zjednoczeni
17:00
SKP Słupca – Lew Pogorzela
17:00
Tulisia Tuliszków – GKS Sompolno
17:00
Polonus Kazimierz – Orzeł Mroczeń
Niedziela, 16 sierpnia 2020 roku
11:00
Raszkowianka – MKS Dąbie
15:00
Stal Pleszew – Piast Czekanów
16:00
Zefka Kobyla Góra – Astra Krotoszyn
16:30
Piast Kobylin – KS Opatówek

Klasa Okręgowa Grupa 6 >>> Rezerwy, rozgrywającego
swoje mecze w Witaszycach, Jaroty Jarocin pierwszym liderem rozgrywek trzeciego szczebla rozgrywkowego w naszym
województwie. W ośmiu spotkaniach inauguracyjnej kolejki
kibice zobaczyli aż trzydzieści siedem bramek

Strażak, GKS i Zawisza
z pierwszymi punktami

Wtorkowe spotkanie w Grębaninie zakończyło inauguracyjną kolejkę w
rozgrywkach grupy szóstej Wielkopolskiej Klasy Okręgowej. Premierowa odsłona sezonu 2020/2021 przyniosła sporo bramek – aż 37. oraz
sporo emocji. Powody do zadowolenia mają wszyscy przedstawiciele naszego regionu. Pełną pulę zgarnęli gracze GKS-u Grębanin oraz
Strażaka Słupia. Zapunktował także beniaminek z Łęki Opatowskiej.
W inauguracyjnej kolejce gracze z swoją stronę, choć przez ostatnie dziesięć
Łęki Opatowskiej podejmowali Białego
minut mieli ku temu znakomitą okazję.
Orła Koźmin Wielkopolski, który od kilku W 80. minucie przyjezdni stracili bowiem
sezonów bezskutecznie walczy o powrót
Mateusza Lisa, który otrzymał czerwoną
do czwartej ligi, mając jeszcze do przekartkę za dyskusje z arbitrem. Sytuacja ta
skoczenia piąty szczebel rozgrywkowy.
nie wpłynęła już na losy meczu, który zaNieznacznym faworytem spotkania byli kończył się bezbramkowym remisem.
piłkarze Białego Orła, ale Zawisza już w
Zdecydowanie więcej powodów do
pierwszej, premierowej odsłonie chciał
zadowolenia po inauguracji mieli dwaj
sprawić niespodziankę w postaci zainkasopozostali przedstawiciele naszego regionu
wania kompletu punktów. Od pierwszych
na tym szczeblu rozgrywkowym. Strażak
minut mecz był bardzo wyrównany. GoSłupia wykorzystał atut własnego boiska,
spodarze nawet przez chwilę nie sprawiali zgarniając pełną pulę w starciu z Gromem
wrażenia stremowanych. Wręcz przeciwGolina. Mecz rozpoczął się jednak po myśli
nie, Zawisza od pierwszych minut zagrał
przyjezdnych, którzy objęli prowadzenie
bardzo odważnie. Praktycznie przez całą
w 38. minucie. Ale gospodarze odpowiepierwszą połowę kibice mogli emocjodzieli jeszcze przed przerwą, a po blisko
nować się dynamicznymi akcjami z obu
dwudziestu pięciu minutach gry po zmiastron, ale pod bramkami obu jedenastkom
nie stron prowadzili 3:1. Ostatnie słowo w
brakowało skuteczności bądź pomysłu na tym meczu należało do graczy z Goliny,
wykończenie. Po zmianie stron nieznaczną
których stać było jedynie na zmniejszenie
inicjatywę przejęli przyjezdni. Goście mierozmiarów porażki.
li po meczu sporo uwag do pracy sędziego
Wiceliderem został GKS Grębanin,
w drugiej połowie. Najwięcej kontrowersji
który w meczu zamykającym premierową
wzbudziła sytuacja, po której drużyna z kolejkę rozbił przed własną publicznością
Koźmina Wielkopolskiego wyszła na proLKS Czarnylas. Wynik 7:2 nie pozostawił
wadzenie. Wojciech Kamiński już cie- jakichkolwiek złudzeń drużynie z Czarneszył się ze zdobycia bramki, kiedy sędzia
golasu. Skutecznością błysnął napastnik
odgwizdał pozycję spaloną. Przyjezdni
GKS-u, Piotr Cierlak, który już w pierwdługo nie mogli pogodzić się z decyzją
szym meczu sezonu ustrzelił hattricka. W
arbitra. Wątpliwości nie było natomiast
premierowej kolejce skuteczniejszy był
przy drugim trafieniu Wojciecha Kamieńtylko Jacek Pacyński. Napastnik rezerw
skiego, który tym razem znajdował się na Jaroty Jarocin zdobył cztery bramki w
ewidentnej pozycji spalonej. Gospodarze
wygranym 7:0 przez jego zespół meczu z
nie potrafili przechylić szali zwycięstwa na
Zielonymi Koźminek. 		
BAS
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Region

Gmina
G£OS TRZCINICY
sierpnień 2020, nr 33 (1151)

Proboszcz parafii w Trzcinicy podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji w parafii

Dotacja dla trzcinickiej parafii

Fundusz
Inwestycji Lokalnych
23 lipca 2020 roku Rada Ministrów
podjęła uchwałę nr 1202 w sprawie
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nabór wniosków
trwał do 10 sierpnia 2020 roku.

Gmina Trzcinica złożyła wniosek na
kwotę 772 061 złotych. W przypadku
pozytywnego rozstrzygnięcia planowane jest zrealizowanie kolejnych
inwestycji gminnych.
Oprac. m

21 lipca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” w
Baranowie ks. kanonik Wiesław Cieplik – proboszcz Parafii Rzymskoka-

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem

Podpisanie umowy na
renowację rzeźb w kościele

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Trzcinicy

Dotacja dla Spółki Wodnej
21 lipca 2020 r. pomiędzy Gmina
Trzcinica, reprezentowaną przez wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, a Gminną Spółką Wodną w
Trzcinicy, reprezentowaną przez kierownika Związku Spółek Wodnych w
Kępnie Grzegorza Idzikowskiego,
została zawarta umowa na dotacje ce-

lową w kwocie 9 000 złotych. Przyznane środki będą wykorzystywane
na bieżące utrzymanie urządzeń
wodnych w miejscowościach: Trzcinica, Smardze, Kuźnica Trzcińska
oraz Wodziczna. Wykonane zostanie
łącznie 5721 mb konserwacji rowów
melioracyjnych.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
sierpnień 2020, nr 28 (933)
Przy Dziennym Domu Seniora w Domasłowie utworzony
zostanie ogród dydaktyczny dofinansowany z WFOSiGW
w Poznaniu

Dofinansowanie
do Domu Seniora

Gmina Perzów otrzyma dofinasowanie z WFOŚIGW w Poznaniu
na utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora
w Domasłowie. W ramach zadania
zakupione i posadzone zostaną rośliny, w tym: drzewa, krzewy a także
kwiaty i zioła. Zakupione zostaną
także ławostoły, kosze na śmieci,
donice na kwiaty, stojak na rowery
i tablica edukacyjna. - Ogród został
tak zaplanowany, aby z jednej strony służył celom edukacyjnym, a z
drugiej estetycznym. Mam nadzieję,
że realizacja zadania uaktywni rów-

10

nież naszych seniorów z Dziennego
Domu Seniora w Domasłowie, którzy zatroszczą się o życie tego ogrodu
i jego walory. Dla seniorek będzie
to tez okazja do bezpośredniego obcowania z naturą. Z przyjemnością
zaangażują się w zbiór ziół na herbaty, kosmetyki czy mydełka. Pomysły
i doświadczenie naszych seniorów
są nieocenione – powiedziała wójt
gminy Perzów Danuta Froń. Na realizację zadania gmina otrzymała
19 108,00 zł. z WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu Edukacja
Ekologiczna.
Oprac. m

tolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa
w Trzcinicy podpisał z prezesem Stowarzyszenia Grzegorzem Grzunką
umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pt. „Wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich
przy rzeźbach dwóch aniołów mieszczących się w kościele parafialnym
pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy”. Całkowita kwota przyznanych
beneficjentowi środków finansowych
wynosi 14.500,00 złotych w ramach

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
- Przedmiotem umowy jest renowacja rzeźb dwóch aniołów - pochodzących z początku XVII wieku
(styl: wczesny barok). Rzeźby pełnoplastyczne wykonane są z drewna
snycerowanego i ustawione w kontrapoście. Ciało aniołów jest kryte
od pasa złoconą szatą o ostro łamanych i głębokich fałdach. Rzeźby

ustawione są w zabytkowym ołtarzu
głównym w kościele parafialnym –
informuje ks. W. Cieplik.
Parafia w Trzcinicy od siedmiu
lat pozyskuje środki finansowe na
realizację różnych programów grantowych. - Do tej pory zrealizowała
już trzy zadania z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa
inwestująca w obszary wiejskie, tj.
„Odnowienie elewacji zewnętrznej
i dachu Kościoła Parafialnego pw.
św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy
– etap I”, „Promocja i zagospodarowanie przestrzeni przy Sanktuarium Dekanalnym w Wodzicznej
na miejsce spotkań mieszkańców i
pielgrzymów” oraz „Sanktuarium
w Wodzicznej - miejscem spotkań”
obejmujący remont i renowację wnętrza świątyni – stwierdza proboszcz.
Ponadto parafia otrzymała dwukrotnie dotację z Gminy Trzcinica i Starostwa Powiatowego w Kępnie na
realizację projektów inwestycyjnych
(remonty). Odnowienie zabytkowych
rzeźb aniołów umiejscowionych w
ołtarzu głównym w kościele parafialnym Trzcinicy, to kolejna inicjatywa
ks. proboszcza W. Cieplika wspierająca lokalne dziedzictwo kulturowe
realizowana przy bezinteresownym
wsparciu merytorycznym Renaty
Gość.
Oprac. m

Akcja pobierania krwi w Laskach
W sierpniu br. w Domu Ludowy w Laskach odbyła się
akcja pobierania krwi organizowana przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Kaliszu
Terenowy Oddział w Ostrzeszowie

Akcja pobierania krwi spotkała się
ze sporym odzewem ze strony mieszkańców Lasek i okolic. Bezcenny dar
ofiarowało 52 krwiodawców, co daje
23,4 l oddanej krwi. - Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji akcji. Szczególne podziękowania należą się krwiodawcom,
którzy odpowiedzieli na apel środowiska medycznego – dziękuje Grzegorz
Hadzik, wójt gminy.
Oprac. m
Gmina powiększyła swoje udziały w
Spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe”
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Pobieranie krwi w Laskach

Nowe udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe

Udziały
w spółce

14 lipca 2020 roku Gmina Trzcinica objęła kolejne 24 udziały w kapitale zakładowym Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. z
siedzibą w Kaliszu.
Dodatkowe udziały dają możliwość następnych inwestycji w zakresie oświetlenia dróg i ulic na terenie
gminy Trzcinica.
Oprac. m

Region

gmina
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
otrzymali nowe narkotesty „Druger Drug Test 5000”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpnień 2020, nr 32 (1258)
Dzieci z terenu gminy Bralin brały udział w przygotowanych specjalnie dla nich atrakcjach

Półmetek wakacji już za nami

W Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie
dzieci z terenu gminy brały udział w
przygotowanych specjalnie dla nich

chętnych do nauki gry na instrumentach i wspólnego muzykowania. W
piątki wszyscy uczestnicy zajęć mieli
okazję zadbać o swoją kondycję fizycz-

Kolorowy autobus zachęcał do zabawy,
nauki i aktywnego wypoczynku

zajęciach kreatywnych, muzycznych
i sportowych. Czas upływał ciekawie
i nie brakowało dobrej zabawy.
Wtorki zarezerwowane były na
zajęcia kreatywne, rozwijające talenty plastyczno-techniczne. Muzyczne
środy włączały do zabawy wszystkich

ną podczas gier i zabaw sportowych.
Jedną z atrakcji była wycieczka
do ZOO Safari. 28 lipca br. dzieci z
terenu gminy Bralin pojechały do
Borysewa. Safari ZOO zachwyciło
wszystkich uczestników wyjazdu.
Na miejscu można było zobaczyć

zwierzęta z wszystkich kontynentów,
a także przejechać się kolejką oraz
cieszyć atrakcjami Figlarni. Wszystkie dzieci biorące udział w wycieczce
wróciły zadowolone do swoich domów. Gmina Bralin planuje zorganizować w czasie wakacji kolejny wyjazd dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy.
Najmłodsi bawili się także pod
okiem wolontariuszy z Polski i zagranicy, którzy przybyli do Bralina
w ramach tegorocznej akcji „Happy
Bus”. Kolorowy autobus dedykowany
dzieciom z terenów wiejskich zachęcał do zabawy, nauki i aktywnego
wypoczynku. Z atrakcji licznie skorzystali najmłodsi mieszkańcy. Nie
było czasu na nudę.
Tak zakończył się lipiec. Teraz
przed dzieciakami kolejny wakacyjny
miesiąc i atrakcje, których na pewno
nie zabraknie. Justyna Rojkiewicz

Budowa hali sportowej tuż o krok
Podpisanie umowy na dokumentację projektową hali
sportowej

Po podpisaniu umowy

6 sierpnia br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś przy kontrasygnacie
skarbnika Grażyny Mosch podpisał
umowę na realizację umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
dla budowy hali sportowej w Bralinie. Projekt będzie realizowała pracownia projektowa ABK-PROJEKT
Bogdan Mrozowski z Zielonej Góry.
Wartość umowy opiewa na kwotę
82.410,00 zł, a całość dokumentacji zostanie wykonana na początku
2021 roku.		
KW

Narkotesty dla policji
W ramach Gminnego Programu
Profilaktyki Uzależnień wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś przekazał komendantowi powiatowemu Policji w Kępnie
mł. insp. Mirosławowi Józefiakowi
narkotesty „Druger Drug Test 5000”,
które pomogą kępińskim funkcjonariuszom w walce z negatywnymi skutkami
zażywania narkotyków przez mieszkańców gminy Bralin i całego powiatu.
„Druger Drug Test 5000” to niezwykle precyzyjne urządzenie do
wykonywania szybkich testów na
obecność narkotyków. Jest w stanie
wykryć większość narkotyków, m.in.
amfetaminę, kokainę lub marihuanę.

- Przed tym urządzeniem nie ukryje
się nic, gdyż analizator dokładnie
rozpozna nawet najmniejsze dawki zażywanych narkotyków. Nie
ma znaczenia, czy jest to tylko kilka „pociągnięć skręta” czy twardy
narkotyk. Zakup pakietów wpłynie
przede wszystkim na podniesienie
poziomu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym wśród mieszkańców powiatu kępińskiego – skutki działania
narkotyków są nieprzewidywalne, a
kierowcy pod ich wpływem stanowią
śmiertelne zagrożenie – podkreśla
oficer prasowy KPP Kępno sierż. Rafał Stramowski.
Oprac. KR

Gmina Bralin otrzymała dofinansowanie w wysokości
54.960,00 zł w ramach projektu „Zdalna szkoła+”

Kolejna dotacja
na laptopy dla uczniów

Od 15 maja br. samorządy mogły ponownie wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów
i nauczycieli do nauki zdalnej w
ramach projektu „Zdalna szkoła+”.

które przekazane zostały do Szkoły
Podstawowej w Bralinie i Zespołu
Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Szkoły, na podstawie wcześniej przeprowadzonego rozeznania, przekażą

kurier baranowa
sierpnień 2020, nr 24 (1169)
Rozgrywki piłkarskie pięciu drużyn z rocznika 2012

Laptopy zostały przekazane do szkół
w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej

Nasza mała Wirusliga 2020
Naszą ligę utworzyliśmy po to, by
w trudnej dla futbolu sytuacji stworzyć młodym piłkarzom okazję do
sportowej rywalizacji. W rozgrywkach brało udział 5 drużyn z rocznika
2012: Pionier Baranów, Strażak Słupia, GKS Grębanin, KP Krążkowy i
LZS Trzcinica. Drużyny grały cały
lipiec, a każdy zespół rozegrał dwa
mecze u siebie i dwa na wyjeździe.
Zakończenie rozgrywek miało
miejsce 28 lipca br. w Krążkowach.
Podsumowaniu na pięknym stadionie towarzyszyły niecodzienne

okoliczności. Nic to jednak – nawet
gwałtowna ulewa nie zdołała ugasić
sportowego ognia. Co prawda, udało się rozegrać zaledwie dwa mecze
(Pionier – Krążkowy 4:1; Trzcinica
– Grębanin 1:5), ale emocjami moglibyśmy obdzielić całą ekstraklasę.
Nagrody ufundowane przez wójta
gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską-Siwek wręczyła skarbnik
Marzena Żłobińska. I jeszcze jedna
dobra wiadomość: umówiliśmy się na
rundę rewanżową.
ems

nagrodzeni zawodnicy:
Najlepszy strzelec: Kamil Malcher
(Strażak Słupia)
Najlepszy bramkarz: Dominik Kosatka
(KP Krążkowy)
Najlepszy zawodnik: Miłosz Nowak
(GKS Grębanin)
Wyróżniający się piłkarze w lidze:
Miłosz Nowak (Grębanin), Tymoteusz Cempel
(Pionier Baranów), Szymon Mendel (Strażak
Słupia), Hubert Wabnic (KP Krążkowy)

Gmina Bralin złożyła wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Po pozytywnej ocenie formalnej i
merytorycznej stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wysokości 54.960,00 zł.
W ramach otrzymanego dofinansowania zakupione zostały 24 laptopy,

laptopy uczniom. Wsparcie jest skierowane przede wszystkim do uczniów
z rodzin wielodzietnych (3+). Zgodnie z założeniami programu „Zdalna
szkoła+”, po zakończonej epidemii
spowodowanej zakażeniami koronawirusem laptopy przejdą na wyposażenie pracowni komputerowych w
szkołach. Dofinansowanie stanowi
100% kosztów zakupu sprzętu.
W ramach projektów „Zdalna
szkoła” i „Zdalna szkoła+” Gmina Bralin zakupiła 54 laptopy za łączną kwotę
114.215,00 zł.
Justyna Rojkiewicz

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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Drobne

ogłoszenia

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę rolną na Lipce koło
Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Powierzchnia 1 ha. Osiny, przy
asfalcie, 2. linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo dobra lokalizacja. W sąsiedztwie
domy jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Wynajmę kawalerkę 20 m2 w Kępnie.
Tel. 728 458 563.
(TK 125/08/20)

Do wynajęcia kawalerka 33 m2 po kapitalnym remoncie - Kępno, ul. Spółdzielcza.
Tel. 603 097 802.
(TK 123/08/20)

PRZYJMĘ UCZNIA W ZAWODZIE TAPICER.
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM
TEL. 601 790 761 LUB 607 791 175.		
(TK 126/08/20)

Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

FORBIRE Firma sprzątająca zatrudni Panie
do pracy na stanowisku sprzątaczka.
CV można składać w biurze firmy ul. Cło
31a Baranów w godz. 8.00-14.00.
Telefon kontaktowy w sprawie pracy:
601 316 797.
(TK 122/08/20)

Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie na
Os. Odrodzenia, z garażem.
Tel. 608 487 568.
(TK 121/07/20)
Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne przy
drodze asfaltowej w miejscowości Kępno,
Baranów, Jankowy, Mroczeń, Łęka Mroczeńska, Łęka Opatowska, Donaborów,
Mianowice, Kliny, Bralin, Chojęcin i w
okolicy. Tel. 731 200 552.
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

sprzedam
Sprzedam dynie i cukinie oraz wytaczarkę do
bębnów samochodowych wszystkich typów Kępno, ul. Długa 5, wjazd od ul. Wieluńskiej
lub Granicznej. Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 124/08/20)
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 74/05/20)
Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.		
(TK 114/07/20)
Sprzedam drewno z podkładów kolejowych. Więcej informacji pod numerem tel. 793 438 913.		
(TK 118/07/20)
US£UGI
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane
i zabudowy z płyt gipsowych, panele podłogowe,
płytki łazienkowe, murowanie, kostka brukowa,
montaż sanitariatu, inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 111/07/20)

różne
Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.

Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, koszenie kosą spalinową.
Posiadam sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 102/06/20)

praca
PRODUCENT MEBLI Z KĘPNA ZATRUDNI
TAPICERA. WIĘCEJ INFORMACJI POD
NUMEREM TEL. 601 790 761
LUB 607 791 175.
(TK 126/08/20)

Tynki maszynowe cementowo-wapienne.
(TK 109/06/20)
Tel. 880 247 805.
Przyjmę zlecenie na prace porządkowe w domu
lub ogrodzie. Mogę też zaopiekować się osobą
starszą z Kępna. Tel. 606 757 246.

AB. 6745.2.2020

Kępno, 6.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
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)

Wymagania:
- doświadczenie mile widziane w hodowli bydła
mlecznego
		lub chęci jego nabycia;
- wykształcenie wyższe zootechniczne lub weterynaryjne;
- znajomość z zakresu hodowli bydła mlecznego;
- zdolność i komunikatywność do samodzielnego
zarządzania.

Pracownik hodowli zwierząt

Wymagania:
- wykształcenie rolnicze;
- zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy;
- zadawanie pokarmów;
- utrzymywanie czystości w oborach;
Kontakt:
- prowadzenie udojów.
Tel. 601 760628
e-mail: biuro@limore.pl

Zlecę
odczyty
liczników

energii

elektrycznej.

509 472 574

Tygodnik Kępiński 13 sierpnia 2020

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)

Zootechnik lub weterynarz fermy krów mlecznych

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

Zatrudnimy na umowę o pracę lub inne:

Rejon Kępno.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania.
Z dniem doręczenia Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia
odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Ponadto, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, przedmiotowa
decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

Sprzedam krowę. Tel. 62 / 78 15 964.		
(TK 119/07/20)

Gospodarstwo rolne AKWAROL s.c.
400 ha, Laski, gmina Trzcinica

Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) , oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 256 ze zm.),
że dnia 6 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja nr 1/2020 (znak sprawy AB.6745.2.2020) o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej w Baranowie (łączącej drogę powiatową
nr 5704P z drogą krajową nr 11)”.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5 pok. 116 (tel. 78-28-946) w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informuję, że Starosta Kępiński na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. z 2020r poz. 878) wprowadził od dnia 27 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w
funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kępnie. Bieżące informacje dotyczące przyjmowania klientów
zewnętrznych dostępne są na stronie internetowej www.powiatkepno.pl.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej
wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach teleinformatycznych
– Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w urzędach gmin właściwych ze względu
na przebieg drogi – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów, a także w prasie lokalnej.

rolnicze

kontakt:

Firma Latmax
zatrudni osobę na stanowisko

lakiernik
konstrukcji
stalowych,
ślusarz,
SPAWACZ
ORAZ TOKARZ.
Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Ogłoszenia

reklamy
INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA RÓWNIEŻ DLA WŁAŚCICIELI JEDNOOSOBOWYCH FIRM!
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą skorzystać z
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

SUKNIE ŚLUBNE

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

Dotychczas z możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej wyłączone były sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności. Rozszerzenie tej pomocy na osoby samozatrudnione jest związane z pandemią COVID-19 i
jej skutkami dla najmniejszych firm.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego
roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
W czasie epidemii koronawirusa nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są w formie konsultacji telefonicznych,
na które można się zapisać pod numerem tel. 62 / 78 28 968. Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie Starostwa Powiatowego w Kępnie.

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Kępiński:
- Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 14:00-18:00
- Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno - godziny przyjęć: wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:30-15:30
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”:
- Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Perzów 77a, 63-642 Perzów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 8:00-12:30*
- Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - godziny przyjęć: wtorki w godz. 7:30-12:00*
- Urząd Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal - godziny przyjęć: środy w godz. 11:30-15:30*
- Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin - godziny przyjęć: czwartki w godz. 11:00-15:30*
- Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica - godziny przyjęć: piątki w godz. 7:30-12:00*
*w każdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi poniedziałek, wtorek, środę,
czwartek, piątek miesiąca w w/w lokalizacjach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Fachowa

TAPICERÓW

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Prywatne

mechanika blacharstwo
samochodowe

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

export - import

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

prośba o pomoc

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

zastrzyki, kroplówki, opatrunki,
cewnikowanie,
toaleta i pielęgnacja pacjenta,
pobieranie krwi,
oraz inne zabiegi specjalistyczne.

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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Recenzje

ogłoszenia
AB. 6745.3.2020

Kępno, 10.08.2020 r.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Kalina Jakubczak – „Kalinka na fali. Życie to przygoda!”

OBWIESZCZENIE

Czy mieszkając na morzu też trzeba wstawać na ósmą do szkoły i odrabiać lekcje? Nazywam
się Kalinka i od kilku lat żegluję z rodzicami po wielkich wodach, odkrywając nowe zakątki
świata. Moim domem jest jacht, pokojem kajuta, a szkołą komputer. Takie życie wymaga wielu
poświęceń, ale podróże dają mi mnóstwo radości! Nawiązuję wspaniałe przyjaźnie i każdego
dnia poznaję dużo ciekawostek o morskich zwierzętach i wodnym świecie. Zamiast pamiątek
zbieram wspomnienia oraz zdjęcia. Tak powstała moja pierwsza książka! Dowiedz się, jak
wygląda pełne przygód życie małej podróżniczki. Zapraszam na pokład!

o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) , oraz art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020,
poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam
że dnia 10 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja nr 2/2020 (znak
sprawy AB.6745.3.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 5600P na odcinku
Kępno Osiny w ramach zadania pn. przebudowa (modernizacja) drogi
powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno Osiny)”.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w
Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie
ul. Kościuszki 5 pok. 116 (tel. 78-28-946) w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informuję, że Starosta Kępiński na podstawie
§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r poz. 878) wprowadził od dnia
27 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa
Powiatowego w Kępnie. Bieżące informacje dotyczące przyjmowania
klientów zewnętrznych dostępne są na stronie internetowej www.
powiatkepno.pl.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za
pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej
wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018,
poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia
w
urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie
Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w urzędach
gmin właściwych ze względu na przebieg drogi – Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Kępno i Gminy Bralin, a także w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom
przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia
Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do
wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony
zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega
wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jerzy Besala – „Alkoholowe dzieje Polski. Czas Wielkiej Wojny i II
Rzeczpospolitej”
Po trudach wojennych Legionów, powstaniach i zwycięskiej walce z bolszewikami w 1920
roku Polska odzyskała i ugruntowała swą niepodległość. Odrodziła się jako II Rzeczpospolita,
a radość, podniecana potężnymi dawkami alkoholu, była widoczna szczególnie w miastach.
Uwidoczniło się to między innymi w rozkwicie dancingów z grającymi głośno jazzbandami,
gdzie bawiono się do upadłego w restauracjach i kawiarniach. Nie wszyscy jednak korzystali z
tych dobrodziejstw. Mit II Rzeczypospolitej jako oazy szczęścia ugruntowały elity, a nie szary
człowiek borykający się z trudami codziennego życia. Jerzy Besala plastycznie opisuje wszelkie
wątki alkoholowe z tych czasów wśród różnych klas, warstw i grup społecznych: od wojska,
społeczeństwa miejskiego i wiejskiego poczynając, na elitach dyplomatycznych i artystycznych
kończąc. I znów - jak zwykle przy okazji alkoholowych opowieści i losów ludzi uwikłanych
w pijaństwo i alkoholizm - dramat i tragedia przeplatają się z komizmem sytuacyjnym.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Isabel Allende – „Długi płatek morza”
Hiszpania, styczeń 1939 roku. Krwawą wojnę domową kończy zwycięstwo generała Franco.
Zaczyna się Wielka Ewakuacja: do granicy francuskiej przez Pireneje dociera blisko pół
miliona republikańskich uchodźców. Wśród nich jest Roser, ciężarna młoda wdowa, której
życie nieodwracalnie splata się z życiem Victora Dalmau, lekarza wojskowego i brata jej
zmarłej miłości. Aby przetrwać, muszą zjednoczyć się w małżeństwie, którego żadne z nich
nie chce. Przejęty losem hiszpańskich wygnańców poeta Pablo Neruda przekonuje chilijskiego
prezydenta, by Chile – „długi płatek morza i wina i śniegu”, jak nazwał swój kraj w jednym
z wierszy – stało się dla emigrantów nową ojczyzną. Roser i Victor zaczynają od nowa. Będą
musieli stawić czoło niejednej próbie, mimo to znajdą nie tylko radość, ale i
przyjaciół – i to w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 33
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 19 sierpnia 2020 r.

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

1. Isabel Allende – „Długi płatek morza”,
2. Jerzy Besala – „Alkoholowe dzieje Polski...”,
3. Kalina Jakubczak – „Kalinka na fali...”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 nagrody otrzymuj¹:

Paweł Dawid (Kępno), Zofia Szklarecka (Rychtal).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Zastanów się, jak lepiej porozumieć się z szefem lub
inną wymagającą osobą. W tym tygodniu zdołasz
przekonać tego kogoś do swoich ambitnych planów.
W miłości karta wskazuje na podjęcie wspólnych
działań: większych zakupów lub inwestycji.

Byk 21 IV – 21 V
Dzięki swoim pomysłom staniesz się popularny, a
nawet naśladowany przez różne osoby. Możesz
teraz liczyć na większe zyski, a nawet znaczący
przypływ gotówki. Opłaci się rozmawiać o pieniądzach i negocjować warunki ważnych umów.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zapowiada się udany tydzień. Jesteś w pełni sił
i możesz zrealizować plany. Jeśli przygotowujesz
się do ważnego zadania, nadszedł moment, aby
rozpocząć działanie. Ludzie będą liczyć się z Twoim zdaniem, a nawet ktoś przyjdzie do Ciebie po
pomoc lub poradę.

Rak 23 VI – 22 VII

1.

Apteka „Na Zdrowie” - 13.08.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 14.08.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 15.08.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 16.08.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 17.08.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 18.08.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 19.08.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za Tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.
Nie szarp się, nie rozdrapuj starych ran.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu będziesz energiczny i zdecydowany. Czas sprzyja ambitnym zamierzeniom. Będziesz wytrwale pracował i wykonywał polecenia
zwierzchników, ale właśnie dzięki temu zostaniesz
doceniony przez ważną osobę.

ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Panna 23 VIII – 22 IX
Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi
siłę Twoich argumentów. Bądź czujny i nie daj się
zaskoczyć. Powodzenie jest po Twojej stronie, a
Twoja postawa zaimponuje ważnej osobie. Nowy
pomysł, dotyczący kariery, spotka się z uznaniem.

Waga 23 IX – 23 X
Uważaj, aby drobna sprzeczka nie skończyła się
awanturą, a nawet zakończeniem znajomości z
pewną osobą. Nie mieszaj się w cudze konflikty
i intrygi. Zwracaj uwagę na uczucia i nastroje innych ludzi, a unikniesz niepotrzebnych kłopotów.

Skorpion 24 X – 21 XI
Nie bądź uparty i posłuchaj, co inni ludzie mają
Ci do powiedzenia. Brak kontaktu lub otwarta niechęć, jaką komuś okazujesz, sprawi, że poczujesz
się osamotniony. Zastanów się, ilu masz przyjaciół
i poświęć im w tym tygodniu nieco więcej czasu.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Miodowa 3 a w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

Poczujesz, że nie jesteś samotny. Otoczą Cię
przyjaźni ludzie, dla których twój los okaże się
ważny. Skorzystaj z ich rad i podpowiedzi, nie
obawiaj przyznać do błędów. W sprawach zawodowych karta zwiastuje przypływ gotówki.

Wodnik 20 I – 18 II
Postanowisz uporać się z trudnymi i zaległymi
sprawami. Kiedy inne osoby w Twoim otoczeniu
ogarnie marazm i zniechęcenie, Ty poczujesz
przypływ energii. Wykorzystasz każdą okazję, aby
zaistnieć publicznie i pokazać innym swoje talenty.

Ryby 19 II – 20 III
Możesz liczyć na sukces w sprawach zawodowych
i finansowych. Pomysły, w jakie włożyłeś mnóstwo
zaangażowania i czasu, wreszcie zaczną przynosić spodziewane efekty. Szczęście Ci sprzyja, ale
powinieneś działać szybko i zdecydowanie.

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Zastanów się, czy Twoje plany są realne. Możesz
marzyć o czymś, co wcale nie okaże się dla Ciebie
właściwe. Skoncentruj się na ważnych sprawach,
nie licz na przyszłe korzyści. W tym tygodniu ważne jest to, co dzieje się „tu i teraz”.

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

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

Oferujemy:
panele podłogowe i boazeryjne,
sztukaterie, sprzedaż i usługowe
cięcie płyt, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną, kantówki,
wałki, produkcja listew MDF
wykończeniowych do mebli.

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
WWW.AURAM
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
EBLE.PL
oraz Pawilonu meblowego w Kępnie, ul. Rzeźnicka 14
16
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