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30 stycznia br. przeprowadzono 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizacja
Jurka Owsiaka kolejny raz zbierała fundusze potrzebne na zakup specjalistycznego sprzętu do
szpitali. Tegoroczny Finał WOŚP odbywał się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”, a środki zebrane
przez 1633 sztaby i blisko 120 tysięcy wolontariuszy przeznaczone zostaną na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci w Polsce. Każdego roku do akcji
przyłączają się sztaby z całej Polski. Wśród nich jest również Olszowa i Kępno. Na ulicach powiatu kępińskiego kwestowało 170 wolontariuszy.
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Fot. KP PSP Kępno

Silne porywy wiatru spowodowały wiele uszkodzeń w powiecie kępińskim

Wiatr przysporzył
strażakom pracy
Od 28 do 30 stycznia br. nad Polską przechodził niż, który przyniósł
silny wiatr, w porywach przekraczający 100 km/h. Również w powiecie kępińskim wiało mocno, co
spowodowało liczne uszkodzenia.
Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymali
31 zgłoszeń o zdarzeniach wymaga-

jących pomocy jednostek ochrony
przeciwpożarowej, mających związek z silnym wiatrem. Działania podejmowane przez strażaków polegały
na usuwaniu wiatrołomów (20 zdarzeń), zabezpieczaniu uszkodzonych
dachów (7 zdarzeń), zabezpieczaniu
uszkodzonych linii energetycznych
oraz innych elementów infrastruktury (4 zdarzenia).
Oprac. KR

Raport liczby łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie
Wielkopolski

Łóżka dla pacjentów z COVID-19

1 lutego br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 2413, w tym 1186 łóżek jest
zajętych (wzrost o 9 zajętych łóżek w
stosunku do dnia poprzedniego). W
odniesieniu do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego
liczba dostępnych łóżek przedstawia
się następująco: I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 141 łóżek, w tym
34 zajęte (wzrost o 8 w stosunku do
dnia poprzedniego), II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 1982 łóżka, w
tym 1055 zajętych (wzrost o 1 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital
tymczasowy na Międzynarodowych
Targach Poznańskich – 290 łóżek, w
tym 97 zajętych (bez zmian w stosunku do dnia poprzedniego). Ogółem
wolnych pozostaje 1227 łóżek.

Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 175, z czego 56 łóżek
jest zajętych (spadek o 3 w stosunku
do dnia poprzedniego). Liczba łóżek
respiratorowych dla dzieci wynosi
6, z czego zajęte jest 1. W odniesieniu do poszczególnych poziomów
zabezpieczenia szpitalnego liczba
dostępnych łóżek respiratorowych

przedstawia się następująco: II poziom zabezpieczenia szpitalnego –
165 łóżek, w tym 54 zajęte (spadek
o 2 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital tymczasowy na MTP –
10 łóżek, w tym 2 zajęte (spadek o
1 w stosunku do dnia poprzedniego).
Wolnych pozostaje 119 łóżek respiratorowych.
Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 23 STYCZNIA

– DO 1 LUTEGO

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

51.658.515

Szpital w Kępnie
w tym dzieci (5-11 lat)
Punkt Szczepień
Powszechnych (zawieszony)

Pierwsza lub jedna dawka

22.320.403

Druga dawka

19.070.986

W pełni zaszczepieni

21.747.458

12.786
212
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka
Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

210.093
10.057.033
17.989

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
testy

20 wezwań dotyczyło
wiatrołomów. Fot. KP PSP Kępno

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę samochodu ciężarowego

Kierował ciężarówką,
miał 2 promile

31 stycznia br., o godzinie 3.30,
na 105. kilometrze drogi ekspresowej
S8 w kierunku Wrocławia funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali 44-letniego
obywatela Estonii, który kierował samochodem ciężarowym marki Scania
wraz z naczepą, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Co
więcej, mężczyzna zaparkował TIR-a
na prasie awaryjnym w celu odbycia

obowiązującej przerwy w godzinach
jazdy. - Do zatrzymania doszło dzięki
czujności innych kierujących, którzy
zgłosili niebezpieczny styl jazdy
estońskiego kierowcy. Samochód
ciężarowy został zabezpieczony na
policyjnym parkingu strzeżonym,
a mężczyzna stracił swoje uprawnienia do kierowania pojazdami i został
osadzony w pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych – mówi oficer prasowy
KPP Kępno, sierż. Rafał Stramowski. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 stycznia 2022 r.

23

0

0/0

79

16			

363

2 stycznia 2022 r.

3

0

0/0

22

27			

301

3 stycznia 2022 r.

10

0

0/0

58

2			

291

4 stycznia 2022 r.

19

3

2/1

89

15			

278

5 stycznia 2022 r.

24

1

1/0

97

2			

330

6 stycznia 2022 r.

21

0

0/0

88

23			

311

7 stycznia 2022 r.

2

0

0/0

20

36			

275

8 stycznia 2022 r.

30

0

0/0

111

19			

279

9 stycznia 2022 r.

15

0

0/0

73

20			

262

10 stycznia 2022 r.

10

0

0/0

46

23			

235

11 stycznia 2022 r.

8

0

0/0

98

5			

273

12 stycznia 2022 r.

15

4

0/4

86

8			

296

13 stycznia 2022 r.

14

2

0/2

95

23			

303

14 stycznia 2022 r.

10

0

0/0

89

21			

315

15 stycznia 2022 r.

17

0

0/0

96

23			

355

16 stycznia 2022 r.

6

0

0/0

71

1			

335

17 stycznia 2022 r.

2

0

0/0

52

32			

312

18 stycznia 2022 r.

17

0

0/0

95

8			

467

19 stycznia 2022 r.

22

0

0/0

106

9			

501

20 stycznia 2022 r.

19

1

0/1

125

8			

641

21 stycznia 2022 r.

30

0

0/0

130

16			

762

22 stycznia 2022 r.

40

1

1/0

179

17			

815

23 stycznia 2022 r.

26

0

0/0

108

12			

729

24 stycznia 2022 r.

28

0

0/0

93

15			

705

25 stycznia 2022 r.

36

0

0/0

174

8			

648

26 stycznia 2022 r.

53

2

1/1

177

5			

452

27 stycznia 2022 r.

47

0

0/0

129

15			

552

28 stycznia 2022 r.

48

0

0/0

152

22			

571

29 stycznia 2022 r.

50

0

0/0

129

23			

566

30 stycznia 2022 r.

37

0

0/0

125

36			

506

31 stycznia 2022 r.

28

0

0/0

96

42			

462

1 lutego 2022 r.

49

0

0/0

148

34			

480
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Informacje

wiadomości

Tegoroczny Finał WOŚP odbywał się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”, a zebrane
środki przeznaczone zostaną na rozwój okulistyki dziecięcej

Pomaganie jest fajne!

30 stycznia br. przeprowadzono 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizacja Jurka
Owsiaka kolejny raz zbierała fundusze potrzebne na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali. Tegoroczny Finał WOŚP odbywał się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”, a środki zebrane przez 1633 sztaby i blisko 120
tysięcy wolontariuszy przeznaczone zostaną na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci w Polsce. Każdego roku do akcji przyłączają się sztaby z całej Polski. Wśród nich jest również Olszowa i Kępno. Na ulicach powiatu kępińskiego kwestowało 170 wolontariuszy.
Licytacja złotego serduszka
Na antenie Radia SUD odbyła się licytacja Złotego Serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Licytację wygrała firma „Wersal” za kwotę 17 tysięcy złotych. Fundatorem serduszka jest kępiński złotnik
Zenon Wróbel oraz Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie. Serduszko wykonane jest ze złota i pokryte diamentami. To już drugie Złote Serduszko, które wylicytowała ta firma.
Około 147 tysięcy złotych zebrał Sztab w Kępnie
Kępiński sztab uzbierał łącznie około 147 tysięcy złotych (łącznie z kwotą za Złote Serduszko oraz 1.200
zł za gadżety z radiowej licytacji, a 129 tysięcy złotych pochodzi z puszek wolontariuszy). Dokładna suma
znana będzie później, kiedy znane już będą kwoty z innych licytacji. - Finał przebiegał spokojnie, z tego
bardzo się cieszymy. Wiele osób było bardzo życzliwych, niektórzy sami szukali naszych wolontariuszy powiedział szef kępińskiego sztabu, Wiesław Walas. W tym roku zbiórka, a przede wszystkim licytacje,
przeniosły się do sieci. Wielu mieszkańców dokonało również wpłat bezpośrednio na konto WOŚP.
Każdy grosz, zebrany przez wolontariuszy, skrupulatnie liczyli wolontariusze Spółdzielczego Banku
Ludowego w Kępnie.
Rekord Sztabu w Olszowie
Mimo niesprzyjającej, wietrznej pogody udało się przeprowadzić 30. Finał WOŚP w Olszowie zgodnie z przygotowanym programem. Już w sobotę w ramach WOŚP odbyła się Akcja Poboru Krwi, podczas
której zebrano 17 litrów tego drogocennego płynu. Natomiast w niedzielę na ulice wyszli wolontariusze,
aby kwestować na rzecz WOŚP. O godzinie 15.00 rozpoczęła się finałowa impreza w Domu Strażaka. Swoje
talenty na scenie przedstawili: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Olszowie, grupa taneczna „DanceGirls”
oraz Akademii Ruchu Pasja. Pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowali młodzi druhowie z MDP i
OSP Olszowa. Czas uświetniali również: zespół „Sound Error”, Pablo oraz zespół „Lamaro”. Wśród atrakcji
znalazła się też loteria z atrakcyjnymi nagrodami i licytacje. Na łasuchów natomiast czekało pyszne ciasto,
bigos, grochówka i kiełbasa z grilla. Na zakończenie nie mogło zabraknąć tradycyjnego światełka do nieba.
Sztab w Olszowie pobił kolejny rekord. Uzyskana kwota to ponad 95 tysięcy złotych (prawie 13 tysięcy
złotych z kwest). W porównaniu do ubiegłego roku to kwota wyższa o prawie 26 tysięcy złotych. - Dokładna suma będzie znana za kilka dni. Czekamy na opłacenie zakończonych aukcji na Allegro. Chciałbym
bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom, sztabowcom, organizacjom działającym w Olszowie, darczyńcom i sponsorom za wsparcie dla naszego Finału – mówi szef sztabu w Olszowie, Grzegorz Berski.
Olszowa grała w Finale już po raz 6.
W tym roku sztab w Olszowie otrzymał również do licytacji Złotą Kartę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pokrytą 24-karatowym złotem, którą wylicytowała firma „MAKSPOL Drapaki dla kotów” za
kwotę 10 tysięcy złotych.
Przy okazji wydarzenia udało się również zebrać ponad 9.000 zł na pomoc dla Mateusza Słowikowskiego z gminy Kępno, który pilnie potrzebuje operacji serca w Bostonie.
KR
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historia

Minęła 190. rocznica wybuchu epidemii cholery. Umierały na nią dzieci, młodzież i ludzie w starszym wieku, wyznawcy wszystkich religii: katolickiej,
ewangelickiej i mojżeszowej

Epidemia cholery w Kępnie: grudzień 1831 – luty 1832 – część I
Cholera jest chorobą o ostrym
przebiegu, której charakterystycznymi objawami są bóle brzucha oraz
wymioty. Jej przyczyną jest przecinkowiec cholery. Występuje zwykle
w miejscach o niskim standardzie
sanitarnym. Wraz z jej rozwojem
zaczyna pojawiać się zmarszczenie
skóry, zapadnięcie oczu i wyostrzenie rysów twarzy oraz zmiana barwy
głosu. Nieleczona w ponad połowie
przypadków prowadzi do śmierci.
W początkowym okresie zakaże-

nia dominuje biegunka, wymioty,
zwykle bez gorączki i bólu brzucha.
Stolec ma charakterystyczny wygląd
– przypomina wodę po płukaniu ryżu
z pasmami śluzu i charakteryzuje
się swoistym słodkawym zapachem.
Leczenie m.in. polega na podawaniu
dużej ilości płynów w postaci mieszanki: chlorku sodu, cytrynianu
sodu, chlorku potasu, a także glukozy rozpuszczonych w wodzie. W
przypadku braku leczenie zgon może
nastąpić nawet po kilku godzinach od
chwili zakażenia.
29 listopada 1830 r. w Warszawie
wybuchło powstanie przeciw rosyjskiemu zaborcy. Nie wdając się w
szczegóły jego przebiegu, odniosę się
tylko do wydarzeń mających wpływ
na epidemię cholery, która w marcu
1831 r. pojawiła się w szeregach powstańców. Tę chorobę przywlokła ze
sobą 115-tysięczna rosyjska armia
feldmarszałka Iwana Dybicza, skierowana przez cara do stłumienia powstania, która granicę Królestwa Polskiego przekroczyła 5 lutego 1831 r.
Żołnierze tej armii, chorujący na cholerę, zarażali polską ludność, przede
wszystkim wiejską. Ta zaś, mając
potajemne kontakty z powstańcami,
przenosili tę chorobę na nich. Pod
koniec marca 1831 r. w powstańczych
oddziałach epidemia cholery rozwinęła się szeroko, ale już na początku
maja tego roku została prawie całkowicie opanowana przez ponad 100
lekarzy i aptekarzy, uczestniczących
tym powstaniu. Wśród nich był też
32-letni lekarz z Kępna, dr Bernard
Kazimierz Józef Góra. Za swą ofiarną pracę przy zwalczaniu epidemii
cholery został przez dowództwo powstania odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Powstanie upadło 21 października. Jednak niewielkie ogniska
cholery nadal pojawiały na obszarze
Królestwa Polskiego.
Nie wiadomo, kto tę chorobę przywlókł na początku grudnia 1831 r. do
Kępna. Pierwszą jej ofiarą był dwunastoletni Fischel Heimann, syn
krawca Heinricha Heimanna z ży-
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dowskiej gminy, który zmarł 6 grudnia, a jego ojciec 12 grudnia. Pierwszą ofiarą z parafii ewangelickiej był
zmarły 9 grudnia robotnik Marcin
Wolny liczący 32 lata, a z katolickiej
44-letni Maciej Ratajski, który zmarł
17 grudnia. Patrząc na daty zgonów
tych trzech osób, można mniemać, że
cholerę do Kępna przeniosła prawdopodobnie osoba z żydowskiej gminy.
W roku 1831 w Kępnie mieszkało około 1.500 katolików (nie licząc
mieszkańców Osin, Krążków i Mianowic
należących do kępińskiej
parafii),
ewangeli ków
około 830, zaś
Żydów
ponad
3300. Stworzenie pełnej listy
zmarłych na cholerę w okresie od
grudnia 1831 do
stycznia 1832 r.
z parafii katolickiej i ewangelickiej, było
możliwe po przeprowadzeniu kwerendy w istniejących
księgach metrykalnych, znajdujących
się w Archiwum Archidiecezjalnym w
Poznaniu (parafia katolicka, mikrofilm
1191682) i Archiwum Państwowym w
Poznaniu (parafia ewangelicka, mikrofilm nr 742973). W przypadku gminy
żydowskiej jest to możliwe tylko częściowo. Przyczynę tej niemożności,
wyjaśnia poniższy opis do zachowanych rejestrów urodzeń, małżeństw
i zgonów gminy żydowskiej z lat
1825-1847, (rok 1831-1832 mikrofilm
742975) znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
(www.szukajwarchiwach.gov.
pl/zespol/-/zespol/19097): W latach
1794-1812 rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów prowadziły
magistraty. Na mocy edyktu z 11 III
1812 r. w sprawie obywatelskiej sytuacji Żydów, podzielono ich na dwie
grupy: naturalizowanych (mających
stałe zajęcie, miejsce zamieszkania
i zdecydowanych na przyjęcie dziedzicznego nazwiska) i nienaturalizowanych. Naturalizowani Żydzi byli
wpisywani na listę „obywateli” państwowych. Od 1812 r. Żydzi ci zostali
zobowiązani do rejestracji urodzeń,
małżeństw, rozwodów i zgonów przed
miejskimi władzami policyjnymi lub
przed landratem (mieszkańcy wsi).
30 III 1847 r. wydano rozporządzenie
w sprawie cywilnego poświadczania
urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów
oraz dysydentów. Na mocy ustawy
z 23 VII 1847 r. o rejestracji stanu
cywilnego Żydów funkcje te przejęły
sądy powiatowe (od 1849 r.). Jednolitą rejestrację cywilną, niezależną od
wyznania, wprowadzono w Prusach
w 1874 r., gdy powstały urzędy stanu
cywilnego.
Nie ulega wątpliwości, że Żydzi
„naturalizowani” zobligowani do
rejestrowania urodzeń, małżeństw
i zgonów, stanowili w kępińskiej
diasporze mniejszość, a żydowska
biedota stanowiąca większość, nie
miała takiego obowiązku. Potwierdza to nieproporcjonalnie mała liczba
zgonów na cholerę (w stosunku do

wszystkich Żydów zamieszkałych w
Kępnie) zgłoszonych i zarejestrowanych przez policję. W tym rejestrze, w
rubryce, gdzie wpisywano nazwisko
osoby zgłaszającej zgon, znajdują się
tylko nazwiska lekarzy: dr Pauly, dr
Grimm, dr Dawidsohn oraz szpital i
„Ehrlich” – osoba uczciwa, wiarygodna. Przy bardzo wielu tych zmarłych
w rubryce Haus N. wpisany jest nr

domu, w którym ta osoba mieszkała.
Porównując proporcje liczby zmarłych do ogólnej liczby wyznawców
poszczególnych religii, można przyjąć, że w gminie żydowskiej zmarło
około 150 osób. Nie jest znana proweniencja dr. Pauly, dr. Grimma i
dr. Dawidsohna, natomiast dr Bernard
Kazimierz Józef Góra był katolikiem.
Spośród wymienionych lekarzy naj-

większe doświadczenie w zwalczaniu
cholery miał dr Bernard Kazimierz
Józef Góra, który zdobył je, lecząc
uczestników powstania listopadowego. Nieznana jest liczba osób które
zachorowały wtedy na cholerę, a ile z
nich udało się lekarzom uratować.
Kazimierz Cieplik
Śląskie Towarzystwo
Genealogiczne

Indeks osób z gminy żydowskiej zamieszkałych w Kępnie,
zmarłych na cholerę od grudnia 1831 do lutego 1832 r.
DATA ŚMIERCI

IMIĘ I/LUB NAZWISKO

WIEK

POCHODZENIE/ZAWÓD

ADRES

06.12.1831
08.12.1831
12.12.1831
12.12.1831
12.12.1831
14.12.1831
14.12.1831
14.12.1831
16.12.1831
16.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
18.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
20.12.1831
21.12.1831
21.12.1831
21.12.1831
21.12.1831
21.12.1831
21.12.1831
22.12.1831
22.12.1831
22.12.1831
22.12.1831
22.12.1831
23.12.1831
23.12.1831
24.12.1831
24.12.1831
24.12.1831
24.12.1831
26.12.1831
26.12.1831
26.12.1831
27.12.1831
28.12.1831
28.12.1831
31.12.1831
31.12.1831
31.12.1831
31.12.1831
31.12.1831
11.01.1832
15.01.1832
21.01.1832
07.02.1832

Fischel
Berel Leiser
Heinrich Heimann
Haia
Aron Löbel Jaroslawski
Moses Kallman
Israel Sax
Moses Cohn
Gersohn
Jeras Seelig

12
10
62
1/4 roku
80
63
40
30
2
75
8
52
65
40
60
28
10
26
78
30
57
57
12
12
8
12
6
8
80
13
48
67
37
3,5
37
7
40
43
12
40
60
30
65
40
15
2
42
32
2
71
16
6
3
60
48
78
70
7
50
68
40

syn krawca Heinricha Heimann
syn woźnicy Leiser Dwörel
krawiec
córka krawca Wolffa Elkan
uczony
krawiec
kuśnierz

dom nr 140

syn Hillel Gerschel
wdowa
dziecko Benjamina Ciacher

dom nr 129
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Ewa Hirschel
Elias Musikant
Maria Missel
Joseph Elkann
Blume
Blume Hirschel
Beila Epstein
Moses Katz
Itzig Neumann
Haja
Daniel
Michael
Judel Praschker
Noche Kallmann
Mendel Synagoge
Herschel Jacob
Itzig Markowicz
Feigele
Leiser Morawski
Liebe Urbach
Dawid Nachmann
Dawid
Glüke Zender
Simon Briell
Dorel Schmul Saność
Johem Gerschell
Joseph Nissel
Schaie Esres
Moses Hamburger
Blume Ciacher
Chaye Esre
Hendel
Löbel Gallewski
Beila Kallmanns
Perel Isaac
Schmul Hirsch
Aron Altmann
Henne Wund geb. Leiser
Beila Guttmann
Jarnette Friedmann
Diebe Sallewska
Mendel Moses
Juda Leib

dom nr 140
dom nr 91
dom nr 25

dom nr 130

muzyk
żona Abrama Träger – robotnika dniówkowego
wdowa
wdowa po Leiser Eisik
żona kramarza Hirschel Licht
mężatka
kuśnierz
syn Abrama Stahl
córka rzeźnika Löbel Ostroski
syn prasowacza wosku Mendel Carfunkel
syn Abrama Träger
syn Derel Morawski
dziecko Josepha Nissel
destylator alkoholu (propinator)

dom nr 89

makler
handlarz
córka Moses Fischer
rzeźnik
dziecko kramarza Mendela Fridmanna
rzeźnik
syn kuśnierza Itzig Jacob
żona tragarza, zmarła w szpitalu
nauczyciel
kuśnierz
krawiec

żona krawca
robotnik dniówkowy
dziecko Löbel Liebesmann
makler
służąca
córka krawca Hermanna Fleis
syn Kallmanna
rękawicznik
piekarz
wdowa

kuśnierz
muzykant

dom nr 128
dom nr 198
dom nr 75
dom nr 140
dom nr 160
dom nr 259
dom nr 204
dom nr 75
dom nr 210
dom nr 250
dom nr 255, zmarła w szpitalu

Informacje

wiadomości

O swojej pasji – tzw. dalekich obserwacjach, czyli rodzaju fotografii krajobrazowej, gdzie
fotograf (obserwator) wykonuje zdjęcia obiektów oddalonych o dziesiątki, a nawet setki
kilometrów – opowiedział Artur Robak

Widok na Ślężę z Sadogóry

Sięgaj wzrokiem dalej i dalej!

Skąd taki pomysł?
Należałoby zacząć od krótkiej historii dalekich obserwacji. Mają one
swój początek na Górnym Śląsku.
To tam od 2006 r. grupa lokalnych
fotografów zaczęła wykonywać celowo zdjęcia daleko położonych pasm
górskich ze wzgórz, wysokich budynków i hałd pokopalnianych. Zaczęto też gromadzić systematycznie

Artur Robak

informacje na temat takich miejsc.
Ostatecznie grupa ta nazwała siebie „dalekimi obserwatorami”, a w
2008 r. otwarto portal internetowy
dalekieobserwacje.eu, który od tej
pory skupia fotografów, miłośników
przyrody i krajoznawców związanych z dalekimi obserwacjami. Taki
rodzaj fotografii dzięki entuzjastom
szybko upowszechnił się w innych
regionach Polski.
Jako fotograf i miłośnik przyrody zacząłem interesować się tego
typu fotografią właśnie około 2006
r., lecz dopiero po stworzeniu strony
internetowej, zrzeszającej miłośników dalekich obserwacji, miałem
okazję na poszerzenie kontaktów i
wymianę wiedzy z innymi obserwatorami. Zawsze lubiłem spoglądać
przez lornetkę na odległy horyzont i
identyfikować to, co na nim widać.
Zawsze też miałem blisko do gór,
ponieważ pochodzę z rejonu Nysy na
Opolszczyźnie. To przekształciło się
w pasję, dzięki której, jako aktualny
mieszkaniec Wrocławia, wiem, skąd
mogę oglądać te same góry, tylko z
dystansu ponad 100 km. Powiedzenie
mówi, że apetyt rośnie w miarę jedze-

nia – i tak też było ze mną. Dlatego
zacząłem poszukiwać coraz dalszych
miejsc, skąd widać różne pasma górskie Sudetów i nie tylko. Ta ciekawość zaprowadziła mnie również w
okolice Kępna, choć pozornie wydaje
się, że nie jest to najlepsze miejsce do
podziwiania gór. Jednak jeśli wiemy,
gdzie znajduje się odpowiedni punkt
widokowy, sprzyja nam przejrzystość
powietrza i mamy przy sobie lornetkę,
to widoki z powiatu kępińskiego rozciągają się niemal przez całe Sudety.
Kiedy najlepiej
się fotografuje?
Z doświadczenia wiem, że najlepiej o dalekie widoki chwilę przed
świtem, wcześnie rano lub późnym
wieczorem, gdy słońce jest już nisko
lub schowało się za horyzontem, podświetlając obserwowane obiekty. Bywają też dni, gdzie pomimo mocno
słonecznej pogody, góry oddalone o
150 km widać gołym okiem.
Oprócz położenia słońca, najwięcej zależy od wilgotności powietrza,
ponieważ na parze wodnej rozprasza
się światło. Gdy wilgotność powietrza sięga 70-80%, trudno czasem
zobaczyć cokolwiek dalej niż na 5-10
km, jednak gdy wilgotność powietrza
spadnie do 20-30%, możemy spodziewać się warunków pozwalających na
obserwację dalszą niż 100-150 km.
Ważna jest też temperatura – im zimniej, tym lepiej, ponieważ zimne powietrze z natury jest bardziej suche.
Innymi ważnymi czynnikami
są zanieczyszczenia powietrza, jak
pyły przemysłowe, dymy, ale też
pyły pochodzenia naturalnego, a w
sezonie pylenia sosny nawet jej pyłki, uwalniane masowo do atmosfery
z dużych połaci lasów iglastych. Na
wszystkich tych zanieczyszczeniach
również rozprasza się światło.
Dobrą porą do obserwowania gór
z obszaru powiatu kępińskiego jest
okres od kwietnia do połowy czerwca, kiedy działa wiosenna cyrkulacja
powietrza i nad Polskę często nadciągają masy przejrzystego powietrza.
W okresie od lipca do końca września dobra widoczność związana jest
najczęściej z przechodzącymi frontami atmosferycznymi. Gdy ciepłe i
wilgotne powietrze wypychane jest

przez zimne i suche, tworzą się burze i fronty atmosferyczne z opadami. Dlatego dalekie obiekty najlepiej
obserwuje się po przejściu frontu
atmosferycznego, gdy powietrze wymieniło się na zimne i suche. Jesienią
i zimą można liczyć na dalekie widoki rzadziej i związane są one najczęściej z epizodami ociepleń, gdy wieje
południowy, cieplejszy wiatr, niosący
suche powietrze.
Skąd najlepsze widoki
w powiecie kępińskim?
Powiat kępiński, według najnowszego podziału geograficznego kraju,
leży w trzech krainach. Największy,
centralny obszar zajmuje Wysoczyzna Wieruszowska. Jest ona dosyć

Stogniewice. Można tu podziwiać
takie pasma górskie, jak: Jesionki,
Masyw Śnieżnika, Góry Złote, Góry
Bardzkie, Góry Sowie, Masyw Ślęży,
małe fragmenty gór Suchych i Gór
Wałbrzyskich oraz zachodnią część
Karkonoszy wraz ze Śnieżką w roli
głównej. Możliwe jest również zobaczenie wierzchołka Sky Tower we
Wrocławiu i Elektrowni Opole.

twie wielkopolskim, jakie oferują
dalekie widoki na Sudety, powiat kępiński oferuje najbardziej różnorodny
wybór. Możemy obserwować tu między innymi Jesionki i Masyw Śnieżnika w Sudetach Wschodnich z odległości nawet 140 km, Masyw Ślęży z 90
km i Karkonosze, do których dystans
z okolic Sadogóry i Stogniewic wynosi ponad 160 km. Gdyby potraktować

monotonnie ukształtowana, pojedyncze pagórki są dosyć płaskie i rozległe, trudno tu o punkt obserwacyjny,
oferujący widok na Sudety. Jedynie
bardzo wysoka konstrukcja lub budowla mogłaby taki zapewnić.
Od południowego zachodu na linii Domasłów – Trębaczów – Rychtal, Wysoczyzna Wieruszowska przechodzi płynnie w znacznie niższą
Równinę Oleśnicką, spadki wysokości terenu w kierunku Namysłowa są
tu znaczne, dzięki temu możliwy jest
widok w kierunku licznych pasm sudeckich i Masywu Ślęzy. Najlepszymi obszarami do dalekich obserwacji
są okolice miejscowości Sadogóra i

Powiat kępiński to również w
niewielkim stopniu Wzgórza Ostrzeszowskie. Ich południowy skraj w
rejonie Słupi pod Bralinem jest bezleśny i opada w kierunku wcześniej
wspomnianej Równiny Oleśnickiej. Z
najwyższych pagórków w tej okolicy
można obserwować: Ślężę, Góry Sowie, czeskie Jesioniki i Elektrownię
Opole. Bardzo blisko granic powiatu
kępińskiego znajduje się również najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce,
czyli Kobyla Góra w Zmyślonej Parzynowskiej, skąd można obserwować Góry Opawskie i Jesioniki.
Można śmiało stwierdzić, że spośród wszystkich miejsc w wojewódz-

łącznie widoczne szczyty z wszystkich dostępnych do obserwacji pasm
górskich, byłoby ich kilkadziesiąt!
Co jest potrzebne
do dalekich obserwacji?
Do obserwowania gór z obszaru powiatu kępińskiego na pewno
potrzebna jest lornetka, aczkolwiek
przy idealnej przejrzystości powietrza i wiedzy, w którą stronę dokładnie obserwować, zdarza się, że Ślężę,
a nawet Śnieżkę, widać gołym okiem.
Na takie warunki trafiłem ostatniej
jesieni w Sadogórze – około 20 minut po zachodzie słońca Karkonosze
stały się widoczne gołym okiem. Jeśli
chcemy uwiecznić na zdjęciach taką
daleką obserwację, to na pewno przyda się statyw fotograficzny i aparat
wyposażony w teleobiektyw.
Podsumowanie
Wszystkich
zainteresowanych
tematyką dalekich obserwacji zapraszam serdecznie do odwiedzenia opisanych miejsc z lornetką i aparatem
fotograficznym. Być może za pierwszym razem nie uda się nic zobaczyć,
ale przy odrobinie szczęścia i samozaparcia na pewno można trafić na
warunki atmosferyczne, pozwalające
zobaczyć odległe szczyty górskie.
Zapraszam również do odwiedzenia
mojej strony autorskiej: https://500-mm.blogspot.com/, gdzie publikuję
dalekie obserwacje z różnych zakątków Polski. Można tam również znaleźć wskazówki na temat dalekich widoków. Polecam także stronę: https://
dalekieobserwacje.eu/, która zrzesza
miłośników dalekich obserwacji z całego kraju.
Oprac. KR
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informacje
Znana jest data budowy drogi S11 między Ostrowem a Kępnem

Podróżni w Kępnie zyskają windy i nowy peron – Polskie Linie Kolejowe zwiększają dostęp do kolei

Ruszy budowa Nowa winda na dworcu kolejowym
odcinka na S11

Budowa drogi S11 na odcinku
pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim
a Kępnem powinna ruszyć w roku
2024. - Prace nad odcinkiem Ostrów
– Kępno są bardziej zaawansowane
aniżeli Kórnik-Ostrów Wielkopolski
– zapewniał poseł Tomasz Ławniczak. - Ostrów Wielkopolski – Kępno, włącznie z obwodnicą Ostrzeszowa to będzie jeden odcinek.
Kończone jest Studium Techniczno-

być może na przełomie 2023 i 2024
ogłoszenie przetargu. Jeżeli przetarg
potrwa normalnie, czyli pół roku to
realizacja w latach 2024-2026.
W ramach trasy S11 w Wielkopolsce wybudowane zostaną obwodnice Obornik Wielkopolskich
i Ujścia, a także przebudowana zostanie droga krajowej nr 25 (Ostrów
Wielkopolski - Kalisz - Konin). W
programie przewidziano budowę od-

Budowa drogi S11 między Ostrowem
Wielkopolskim a Kępnem ma ruszyć w 2024 r.

-Ekonomiczno-Środowiskowe, który
ma być przedłożony już niedługo,
ale nie powiem dokładnie kiedy.
Na pewno w pierwszej połowie tego
roku. To jest potem podstawą do wypracowania decyzji środowiskowej –
dodaje parlamentarzysta.
Jak zapewnia T. Ławniczaka uruchomienie procesu wydawania decyzji środowiskowej powinno nastąpić
latem tego roku. Latem 2023 roku
nastąpi wybór ostatecznego wariantu i przyjęcie koncepcji programowej, a w drugiej połowie 2023 roku,

cinka S11 z Kępna do Ostrowa Wlkp.
o długości 31 km i dalej z Ostrowa
Wlkp. do Kórnika o długości 85 km.
Na południu naszego regionu także
powstanie trasa S11 o długości 46 km
z Kępna do obwodnicy Olesna. Łącznie wszystkie planowane inwestycje
drogowe dają nam około 8 tys. km
nowoczesnych dróg w całym kraju.
- W naszym regionie będzie realizowanych kilka odcinków drogowych
z rządowym wsparciem finansowym
- podkreśliła europoseł Andżelika
Możdżanowska.
m

Podróżni w Kępnie łatwiej wsiądą do pociągów z nowego, wyższego
peronu. Oczekiwany standard zapewnią m.in. wiaty i jasne oświetlenie. Na
przebudowę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły 15 mln zł. Prace
będą wykonane w ramach ogólnopolskiego projektu, wartego ok. 100 mln
zł przy udziale środków Unii Europejskiej z POIiŚ.
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. konsekwentnie wykorzystują
środki unijne i budżetowe, zwiększając dostęp do pociągów dla
wszystkich podróżnych, także osób
o ograniczonych możliwościach poruszania się.
W Kępnie dla lepszej obsługi
podróżnych przebudowany zostanie
peron od strony budynku dworca na
górnym poziomie dwupoziomowej
stacji. Rozpoczęcie prac planowane
jest jeszcze w styczniu. Po oczyszczeniu terenu i przygotowaniu placu
budowy możliwe będzie umocnienie
skarpy przy torach, a następnie rozbiórka obecnego peronu.
- Przebudowany peron zwiększy
dostęp do kolei. Z wyższej platformy
podróżni – także mający trudności z
poruszaniem się – łatwiej wsiądą do

podróży – czytelne oznakowanie.
Bezpieczeństwo zwiększy jasne, ekologiczne oświetlenie LED oraz antypoślizgowa nawierzchnia. W nawiązaniu do historycznego charakteru
dworca, przy budynku obsługi pa-

Na dworcu kolejowym
w Kępnie...

sażerów, ułożone zostaną granitowe
płyty – informuje Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
Dogodną komunikację do nowego peronu zapewnią windy od strony
budynku dworca, po obu stronach
wiaduktu kolejowego. Bezpieczeń-

Nowe drogi w Wielkopolsce:
S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno – 31 km,
S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski – 85 km,
S11 Kępno- do obwodnicy Olesna – 45,8 km,
Budowa obwodnicy Obornik S11 – 13,6 km,
przebudowa DK nr 25 na odc. Ostrów Wielkopolski – Kalisz-Konin – 44 km

Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie z udziałem samochodu ciężarowego na drodze
krajowej nr 11

Ciężarówka przewróciła
się na rondzie
19 stycznia br., około godziny
19.45, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym na 440. kilometrze drogi
krajowej nr 11. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Myjomice-Ostrówiec.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że samochód ciężarowy
wraz z naczepą wywrócił się na prawy bok na rondzie w miejscowości
Kliny, blokując zjazd na Kępno. Kierowca – przytomny – był uwięziony w
środku kabiny. - Działania strażaków
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polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, po czym
usunięto przednią szybę w pojeździe,
umożliwiając kierowcy opuszczenie
pojazdu. Następnie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Przybyły na
miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu
poszkodowanego, podjął decyzję o
przetransportowaniu go do szpitala.
Działania strażaków w następnie fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomocy w udrożnieniu ruchu na drodze – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

...zostanie przebudowany
peron na górym poziomie

pociągów. Dla osób niewidomych pomocne będą ścieżki naprowadzające
z wypukłą fakturą oraz specjalne
nakładki w języku Braille’a. Oczekiwane warunki zapewnią m.in. nowe
wiaty i ławki, a dobrą orientację w

Obok peronu będzie nowy tor.
Wyregulowana zostanie sieć trakcyjna. Prace zaplanowano, by nie ograniczać ruchu kolejowego – w trakcie
inwestycji na górnym poziomie stacji
wykorzystywany będzie sąsiedni,

stwo w drodze na pociąg zwiększy
nowe oświetlenie przy dojściu od ul.
Dworcowej i wyremontowane schody prowadzące z dolnego poziomu
stacji. Będą zamontowane dodatkowe
stojaki rowerowe.

wcześniej przebudowany już peron.
Prace warte ok. 15 mln zł zaplanowano do drugiej połowy 2023 r.
Lepszy dostęp
do pociągów z 22 peronów
w 15 miejscowościach
Korzystne zmiany w Kępnie to
część projektu PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. „Poprawa stanu
technicznego infrastruktury obsługi
podróżnych (w tym dostosowanie do
wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007
– 2013”. Ogólnopolskie działania
warte są łącznie ok. 100 mln zł przy
współfinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Z objętych projektem 22 peronów w 15 miejscowościach dostęp
do pociągów już zwiększa 11 nowych
platform: w Wielkopolsce, na linii kolejowej Kluczbork – Poznań Główny,
dostępność kolei zwiększy się na 6
stacjach i przystankach. Podróżni już
zyskali lepsze warunki w Domaninie,
Solcu Wielkopolskim, Łęce Opatowskiej i Pierzchnie, a w 2023 r. podróżni skorzystają z peronu w Słupi.
m

Kępiński szpital otrzymał sprzęt z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Sprzęt dla kępińskiego szpitala

Wojewoda wielkopolski Michał
Zieliński przekazał do kępińskiego
szpitala sprzęt pochodzący z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
- Sprzęt ten zostanie przeznaczony
na leczenie pacjentów chorych na
COVID-19 w związku z koniecznością uruchomienia łóżek na potrzeby leczenia pacjentów zakażonych
SARS-CoV-2 – powiedziała dyrektor
SPZOZ Kępno, Beata Andrzejewska. Obecnie w szpitalu funkcjonują
52 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
(w tym 4 łóżka intensywnej terapii z
kardiomonitorem oraz możliwością
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji
mechanicznej).
Przekazany do szpitala w Kępnie
sprzęt to: aparat ultrasonograficzny
DC-70/SolveMedicall, respirator GE
Carescape R860, respirator OXY-
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LOG VE 300, defibrylator, wideolaryngoskop iS3-L wraz z zestawem 70
sztuk łyżek, zestaw pomp infuzyjnych, analizator biomarkerów, bronchoskop, 500 sztuk fartuchów flize-

linowych, 500 sztuk kombinezonów
ochronnych, 10.000 sztuk rękawic
diagnostycznych oraz 1000 sztuk testów antygenowych.
KR

Podczas przekazania
sprzętu dla szpitala

Informacje

wiadomości

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Z życzeniami dla urzędników

ZUS wypłaca już
świadczenia 500 plus

Od 1 stycznia ZUS przyjmuje
wnioski o świadczenie 500 plus na
nowo narodzone dzieci.
Pierwsze pieniądze zostały wypłacone w czwartek (27 stycznia).
Dzień później (28 stycznia) ZUS
przeleje kolejne środki, co łącznie
daje kwotę prawie 600 tys. zł.

1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej
możliwości.
- Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone
dziecko, w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa
okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwa-

Podziękowania, życzenia i gratulacje
złożono na ręce dyrektor PUP, I. Rataj

ca na rzecz drugiego człowieka była
powodem do satysfakcji i motywacją
do dalszych działań. Starosta wyraził
wdzięczność za działania podjęte w
celu poprawy sytuacji na rynku pracy
w naszym rejonie, zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19. Starosta
wraz z wicestarostą życzyli sukcesów w pracy zawodowej, a także, by
za sukcesami w sferze profesjonalnej
szło zadowolenie i szczęście w życiu
osobistym oraz rodzinnym.
Podsumowując spotkanie, dyrek-

tor PUP podziękowała gościom za
udział w tym szczególnym dniu oraz
za ciepłe i życzliwe słowa skierowane do pracowników urzędu pracy.
I. Rataj podzieliła się refleksjami na
temat codziennej pracy wszystkich
pracowników, zwłaszcza w dobie
szczególnych wyzwań i nowych standardów pracy, podkreślając, że swoją pracą służą wszystkim klientom i
partnerom rynku pracy, wychodząc
naprzeciw ich oczekiwaniom i wysokim wymaganiom.
Oprac. KR

Jak wytrwać w noworocznym postanowieniu i rzucić palenie?

Czy czas zimowych podróży okaże się
nieoczekiwanym sprzymierzeńcem?

Do najtrudniejszych wyzwań noworocznych należy z pewnością rzucanie palenia,
a mija waśnie pierwszy miesiąc nowego roku.
Wiele osób niestety nie daje rady porzucić
zgubnego nałogu z dnia na dzień i po krótkim okresie tytoniowej abstynencji przekłada
swoje „żelazne” postanowienie o kolejny rok.
Okazuje się, że dla palaczy, którzy za żadne skarby nie mogą skończyć z papierosami,
istnieją inne rozwiązania, co więcej – według
licznych badań naukowych, redukujące i ograniczające ryzyko zdrowotne związane z nałogiem. A ważną z psychologicznego punktu
widzenia okolicznością może być po prostu
oderwanie się od codziennych rytuałów. Dr
Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna,
wykładowczyni akademicka i autorka dwóch
programów profilaktyki uzależnień dla młodzieży oraz programu rzucania palenia tłumaczy, dlaczego ta wiedza może być pomocna
w rzucaniu palenia:
— Rzucanie palenia to walka z nałogiem
na trzech poziomach. Pierwszy związany jest
z uzależnieniem od nikotyny. Na drugim trzeba
poradzić sobie z typowymi nawykami i zachowaniami, np. papieros po jedzeniu, do kawy,
przy długiej rozmowie telefonicznej. Tutaj należy też przyzwyczajenie trzymania papierosa
w dłoni i sięgania nim do ust. Trzeci poziom
to zachowania społeczne, czyli np. spotkania
w palarni, wzajemne częstowanie się papiero-

sami, poczucie wspólnoty z innymi palaczami.
Zerwanie z nałogiem oznacza więc zmianę trybu życia — komentuje ekspertka.
I dlatego właśnie nieoczekiwanym sprzymierzeńcem może okazać się na przykład rodzinny zimowy wyjazd na ferie lub po postu
oderwanie się od codziennych czynności,
zmiana otoczenia i rytmu dnia.
Dr Korpolewska zaznacza, że ważne jest
również, aby zrozumieć, jak silny jest mechanizm wypracowanego przez lata palenia nawyku: — Tu przydatne mogą być np. papierosy
elektroniczne. Nadal po coś sięgam, trzymam
między palcami, sięgam do ust, zaciągam się,
ale zmniejszam dawkę nikotyny, nie wdycham
substancji smolistych i nie truję otoczenia.
Warto wiedzieć, że według Public Health England, instytucji zdrowia publicznego
w Wielkiej Brytanii oraz Royal College of Physicians (Królewskiego Kolegium Lekarskiego),
alternatywne dla tradycyjnego palenia urządzenia, jak e-papierosy i podgrzewacze tytoniu, są potencjalnie mniej szkodliwe o ok.
90- 95 proc. w porównaniu do tradycyjnych
papierosów, a to ze względu na brak najbardziej toksycznych substancji smolistych zawartych w papierosowym dymie. Do najnowszych
urządzeń tej drugiej kategorii dostępnych
w Polsce należy np. glo hyper, ale oferta nikotynowych alternatyw dostępna na rynku
wciąż się poszerza, wystarczy wspomnieć od
niedawne dostępne w Polsce niezawierające
tytoniu saszetki nikotynowe, przez niektórych
naukowców wskazywane jako jeszcze mniej
szkodliwe, niż te wyżej wspomniane[1]. Każdy
moment jest dobry, by rzucić palenie, więc nie
zrażajmy się, jeśli noworoczne postanowienie
uwolnienia się od nałogu nieco odwleka się
w czasie. Grunt, żeby znaleźć narzędzia i okoliczności, które mogą nam skutecznie i definitywnie w tym pomóc.
[1] Woreczki nikotynowe – nowy rewelacyjny (jak się wydaje)
produkt pomocny w redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu. - Profesor Andrzej Sobczak (asobczak.com.pl)

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy
można składać od 1 lutego 2022 r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do
31 maja 2023 r. – będzie można składać od 1 lutego 2022 r.
- Zgodnie z przepisami rodzice,
którym urodziło się dziecko, mają
trzy miesiące na złożenie wniosku
o środki z programu „Rodzina 500
plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech
miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem
– przypomina Marlena Nowicka,
rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Na przykład rodzice, którym urodziło się dziecko w grudniu, mogą
złożyć wniosek o świadczenie do
ZUS od 1 stycznia 2022 roku i otrzymają środki z wyrównaniem od narodzin dziecka. Rodzice, którzy już
pobierają środki z programu 500 plus
nie muszą się śpieszyć ze złożeniem
wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie
świadczeniowym – od 1 czerwca
2022 roku do 31 maja 2023 roku –
mogą złożyć taki wniosek do ZUS od

jący od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja
2023 r. – tłumaczy M. Nowicka.
Wnioski o przyznanie 500 plus
od 1 stycznia 2022 r. można przesyłać
tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą
wypłacane tylko bezgotówkowo na
wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Ważna zmiana w ustawie dotyczy
sposobu prowadzenia postępowań w
sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą
przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. W
przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi
się ważna informacja dotycząca 500
plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.
Stopniowe przejęcie realizacji
programu „Rodzina 500 plus” przez
ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli
do końca maja 2022 r.
m

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali 32-latka z Kępna, który był poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności

Poszukiwany zatrzymany

27 stycznia br., o godzinie
16.30, na ul. Ruchu Oporu w Kępnie
policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
dokonali zatrzymania 32-letniego
mieszkańca Kępna. - Funkcjonariusze, po dłuższej obserwacji
poszukiwanego, wybrali najmniej
spodziewany dla mężczyzny moment i zaskoczyli go, gdy wracał
do swojego miejsca zamieszkania.
Mężczyzna wiedział, że jest osobą
poszukiwaną i zachowywał bardzo
dużą czujność. Jak sam przyznał
po zatrzymaniu, był tą sytuacją
bardzo zaskoczony – mówi oficer
prasowy KPP Kępno, sierż. Rafał
Stramowski. Mężczyzna był po-

szukiwany celem doprowadzenia
do Aresztu Śledczego w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez
Sąd Rejonowy w Wieluniu, celem
odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.
Oprac. KR
Fot. KPP Kępno

Już 12 rok z kolei 27 stycznia obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to upamiętnia początek polskich
służb zatrudnienia, który nastąpił
w 1919 r. na podstawie dekretu Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, o utworzeniu Państwowych
Urzędów Pośrednictwa Pracy, będących ważnym instrumentem walki z bezrobociem.
Z okazji tego święta starosta kępiński, Robert Kieruzal, oraz wicestarosta, Alicja Śniegocka – w imieniu władz samorządowych – oraz
przewodniczący Powiatowej Rady
Rynku Pracy, Wiktor Gruszka, złożyli na ręce dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy, Iwony Rataj, gratulacje dla pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Kępnie za profesjonalizm, zaangażowanie i odpowiedzialność, dzięki którym kępiński
PUP niejednokrotnie znalazł uznanie
w wielu rankingach oraz konkursach.
Starosta przekazał serdeczne podziękowania za trud i pracę włożoną w
pomoc osobom poszukującym zatrudnienia, życząc, aby wykonywane
obowiązki przynosiły radość, a pra-

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty pieniędzy w ramach programu „Rodzina 500 plus”
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Sport

Piłka nożna

Za niespełna dwa miesiące piątoligowcy rozpoczną drugą część
sezonu 2021/2022. Wiosna na zapleczu trzeciej ligi zapowiada się
pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie.
Postanowiliśmy więc sprawdzić, co obecnie dzieje się w obozach
rywali piłkarzy z Mroczenia i Rychtala.

LZS Krobianka Krobia

Czwarty tydzień przygotowań rozpoczęli w
poniedziałek piłkarze wicelidera piątej ligi. Gracze
Krobianki na pierwszych tegorocznych zajęciach
spotkali się już 12 stycznia. Pierwsze dwa tygodnie
były wprowadzeniem do większych obciążeń
treningowych. W najbliższych tygodniach piłkarze
będą skupiać się na przygotowaniu motorycznym, technicznym
i taktycznym. – Treningi odbywają się trzy, cztery razy w
mikrocyklu, a każdy - poza jednym - zwieńczony będzie grą
kontrolną ukierunkowaną na konkretne zadania – mówi Wojciech
Bzdęga, trener Krobianki. Wojciech Bzdęga zaplanował dla swoich
podopiecznych aż osiem meczów kontrolnych. Wicelider piątej ligi
sprawdził się już w starciu z Piastem Poniec i nie był to udany początek
towarzyskiego grania w sparingach. Krobianka przegrała bowiem z
niżej notowanym rywalem 1:2. W pozostałych meczach kontrolnych
formę zespołu z Krobi sprawdzą Barycz Sułów (5 lutego), Dąbroczanka
Pępowo (12 lutego), Piast Żmigród (16 lutego), Korona Piaski (19 lutego),
Sokół Chwałkowo (26 lutego), Wisła Borek Wielkopolski (5 marca) oraz
Akademia Piłkarska Reissa Poznań (12 marca). W trakcie zimowej
przerwy w Krobi doszło do kilku zmian kadrowych. Wiosną kibice nie
zobaczą już Kacpra Brodziaka i Filipa Bzdęgi. W ich miejsce klubowi
działacze ściągnęli już Jakuba Błaszczyka z Wisły Borek Wielkopolski,
a blisko przeprowadzki z do Krobi jest natomiast Marcin Masełkowski,
występujący ostatnio w Orli Wąsosz.

KP Rawia Rawicz

Najważniejszym wydarzeniem zimowej przerwy w
rozgrywkach była zmiana na stanowisku trenera
pierwszej drużyny. Nowym szkoleniowcem piątoligowca
z Rawicza został doskonale znany w regionie
kaliskim Marek Nowicki. 50-letni trener ostatnio
pracował w Polonii Trzebnica. W Rawiczu zastąpił
na najważniejszym stanowisku Kamila Pilarskiego.
Przypomnijmy, że Marek Nowicki jako piłkarz występował na pozycji
napastnika. Reprezentował barwy, między innymi Lechii Dzierżoniów,
Obry Kościan, Piasta Kobylin, Polonii Świdnica oraz Rawii Rawicz. Po
zakończeniu kariery piłkarskiej Marek Nowicki pełnił funkcję szkoleniowca
dolnośląskich oraz wielkopolskich drużyn. Prowadził Obrę Kościan,
Piasta Żmigród, Ostrovię Ostrów Wielkopolski, Orlę Wąsosz, Jarotę
Jarocin, Polonię Trzebnica oraz w Piasta Kobylin, z którym jako grający
trener w sezonie 2009/2010 dotarł do 1/16 Pucharu Polski pokonując,
między innymi Zagłębie Lubin. W latach 2008-2015 Marek Nowicki był
trenerem kadry Wielkopolskiego ZPN, z którą wywalczył drugie miejsca w
półfinałach Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski. Pod wodzą nowego
trenera Rawia przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęła 10
stycznia. Zwieńczeniem pierwszych tygodni przygotowań były przegrane
2:3 i 1:2 sparingi z Dąbroczanką Pępowo oraz Obrą Kościan. Najbliższym
rywalem piłkarzy z Rawicza będzie Wisła Borek Wielkopolski, a spotkanie
z przedstawicielem Leszczyńskiej Klasy Okręgowej zaplanowano na
4 lutego. W kolejnych meczach formę rawickich piłkarzy sprawdzą:
Sarnowianka Sarnowa (12 lutego), Korona Wilkowice (16 lutego), rezerwy
Polonii Środa Wielkopolska (19 lutego), Wiwa Goszcz (25 lutego) oraz
Polonia Trzebnica (5 marca). Rawia wszystkie swoje mecze sparingowe
rozgrywać będzie na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Gostyniu.
Wyjątek stanowić będzie ostatni sprawdzian z drużyną z Trzebnicy, który
ma odbyć się już na naturalnej nawierzchni.

ŚKS Warta Śrem

17 stycznia przygotowania do rundy rewanżowej
rozpoczęli piłkarze Warty Śrem. – Ponieważ cel się
nie zmienia i chcemy na wiosnę walczyć o jak
najwyższe miejsce myślimy o wzmocnieniach.
Skarszew odjechał stawce, ale drugie premiowane
grą w barażach miejsce wciąż jest w naszym
zasięgu. Stąd chcielibyśmy, aby dołączyli do nas zawodnicy
ofensywni. Mamy już umówionych czterech, pięciu zawodników, którzy
stawili się na pierwszym treningu. Nie chciałbym na razie personalnie
mówić o nazwiskach, żeby nie zdradzać naszych zamiarów
konkurencji, ale mogę powiedzieć, że są to piłkarze z wyższych lig z
takich klubów jak Obra Kościan, Jarota Jarocin, czy Polonia Środa
Wielkopolska – mówił na łamach internetowej witryny śremskiego klubu
Marcin Kowalczyk, wiceprezes Warty. Podopieczni trenera Huberta Ściaka
mają zaplanowanych siedem gier kontrolnych. W pierwszym, zimowym
test-meczu Warta pokonała SKP Słupca aż 6:3. Kolejnymi rywalami będą
Vitcovia Witkowo, Victoria Września, Kłos Zaniemyśl, Piast Kobylnica i
Polonia Środa Wielkopolska.
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Piłka nożna >>> Polonia 1908 Marcinki Kępno oficjalnie potwierdziła transfer nowego
bramkarza. Do biało-niebieskich dołączył Kamil Kosut. 28-latek wcześniej występował w
Agroplonie Głuszyna i KKS-ie Kalisz

Polonia potwierdziła kolejny transfer

Bramkarz Kamil Kosut został nowym piłkarzem Polonii 1908 Marcinków Kępno. Do klubu z Alei
Marcinkowskiego, którego wiosną czeka ciężka walka o uratowanie czwartej ligi, przeszedł z Agroplonu Głuszyna. W trakcie trwającego okna transferowego Polonia jest jednym z najbardziej aktywnych klubów. 28-letni bramkarz jest już drugim wzmocnieniem kępińskiego klubu.
28-letni Kamil Kosut jest wycho- szyna. Nowy nabytek Polonii 1908 żynie rezerw. Latem ubiegłego roku
wankiem LZS-u Głuszyna. Potem był Marcinków ma na swoim koncie je- postanowił on opuścić Kalisz i wrócić
graczem Startu Namysłów, z którego den występ w drugiej lidze. Golkiper do Głuszyny, z której przed kilkoma
następnie trafił do Gwarka Zabrze. rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut dniami przeniósł się do Kępna.
Tam jego kariera nabrała wyraźnego w przegranym przez KKS meczu 13.
Włodarze klubu z Alei Martempa, choć w Zabrzu spędził zale- kolejki z GKS-em Katowice (1:4). Jak cinkowskiego w tym oknie transfedwie jeden sezon. Następnie
rowym pozyskali już dwóch
reprezentował Polonię Głubpiłkarzy. Wcześniej do Kępna
czyce, która okazała się przetrafił obrońca Wiktor Łuczak.
pustką do Odry Opole, MKS-u
Podobnie jak Kamil Kosut, wyKluczbork i Ruchu Zdzieszostępował ostatnio w Agroplonie
wice. Kolejnym przystankiem
Głuszyna, z którego do Kępna
była Małapanew Ozimek, z
trafił również trener Marcel
której przeniósł się do Skry
Surowiak. Pod wodzą nowego
Częstochowa. Pod Jasną Górą
szkoleniowca kępnianie rozezawodnik miał okazję występograli już pierwszy mecz kontrować w trzeciej lidze, a następlny. Zwieńczeniem pierwszych
nie wywalczył ze Skrą awans
tygodni przygotowań było
do drugiej ligi. Wtedy właśnie
starcie z Zefką Kobyla Góra.
parol na młodego bramkarza
Biało-niebiescy nie pozostawili
zagiął KKS Kalisz, do którego
złudzeń niżej notowanemu ryostatecznie trafił latem 2018
walowi i po dwóch trafieniach
roku. Kamil Kosut był bliski
Filipa Latuska i Marcina Topodpisania kontraktu z KKSmaszewskiego oraz bramkach
-em już zdecydowanie szybciej,
Remigiusza Hojki i Jakuba
a mianowicie przed rozpoczęGóreckiego wygrali pewnie
ciem sezonu 2016/2017. Wtedy
6:0. Rywalami kępnian w kojednak wybrał kontynuowanie
lejnych meczach sparingowych
piłkarskiej przygody w Częstobędą Prosna Wieruszów (1 luchowie. Ostatecznie w klubie z Kali- dotąd był to jedyny występ nowego tego, po zamknięciu aktualnego wysza spędził trzy pełne sezony. Był to bramkarza kępnian w drugiej lidze, dania Tygodnika Kępińskiego), Start
chyba najbardziej wartościowy pod bowiem w KKS-ie najczęściej pełnił Namysłów (5 lutego), Zawisza Łęka
kątem zbierania doświadczeń okres on rolę rezerwowego w pierwszym ze- Opatowska (12 lutego) oraz LKS Janw karierze wychowanka LZS-u Głu- spole lub stał między słupkami w dru- kowy (19 lutego).
BAS
FOT. Facebook Polonia Marcinki

Co słychać u rywali
ORŁA MROCZEŃ
I GKS-U RYCHTAL?

Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna zbliża się coraz większymi krokami. Po mocnej pracy
zespoły z regionu grają co tydzień mecze kontrolne. Nie inaczej było podczas minionego
tygodnia

Sporo grania i testowania w sparingach

W najbliższy weekend rozegrana zostanie inauguracyjna kolejka PKO Ekstraklasy. Jednak zespoły
z niższych lig oraz klas rozgrywkowych na inaugurację rozgrywek jeszcze muszą poczekać. Nie
znaczy to, że piłkarze nic nie robią. Drużyny z niższych szczebli rozgrywkowych wchodzą w kolejną
fazę przygotowań do spotkań rewanżowych obecnego sezonu. Podczas ostatniego tygodnia odbyło się wiele spotkań kontrolnych z udziałem zespołów występujących w strefie kaliskiej.
Runda wiosenna w drugiej lidze W 49. minucie jarocinianie prowadzi- trafienia dla drużyny z Lasek był z
rozpocznie się w weekend 26-27 lu- li 2:1, choć po dwóch kwadransach kolei Sebastian Gryglicki. W kratkę
tego. Walczący w dolnej części tabeli z prowadzenia cieszyli się goście z gra natomiast drugi z piątoligowych
piłkarze KKS-u Kalisz rozegrali w Brzegu. Kwadrans przed końcem spo- przedstawicieli regionu. GKS Rychtal
minionym tygodniu dwa mecze kon- tkania wszystko wskazywało, że mecz zaliczył porażkę 1:3 w starciu z LZStrolne. W drugim meczu kontrolnym zakończy się remisem 2:2, ale chwilę -em Piotrówką oraz zanotował okazałe
podczas zimowych przygotowań KKS później bramkę na wagę zwycięstwa zwycięstwo 8:0 nad KP Słupia. BAS
Kalisz rozbił trzecioligową Pogoń dla jarocinian zdobył jeden z testowaNowe Skalmierzyce aż 8:0, a bramki nych przez Jarotę graczy.
Wyniki ciekawszych sparingów
dla kaliskiego drugoligowca strzelaJuż niebawem na finiszu przygoLechia Gdańsk – KKS Kalisz .....................– 1:1
li Daniel Kamiński, Filip Kendzia, towań do rundy wiosennej będą rówJarota Jarocin – Stal Brzeg ......................– 3:2
Michał Borecki, Mateusz Majewski nież czwartoligowe zespoły z naszej
Polonia Kępno – Zefka Kobyla Góra ........– 6:0
oraz dwukrotnie Piotr Giel i Bartosz strefy. Póki co, grają one ze zmiennym
Pogoń Nowe S. – Piast Żmigród ...............– 3:3
Gęsior. Zdecydowanie bardziej wy- szczęściem, choć tym razem trenerzy
KS Opatówek – Jutrzenka Warta .............– 2:3
magający rywal czekał na kaliszan w czwartoligowców mieli zdecydowaOstrovia Ostrów – Centra Ostrów .............– 3:7
miniony piątek. KKS zmierzył się w nie więcej powodów do zadowolenia
KKS Kalisz – Pogoń Nowe S. ....................– 8:0
Gdańsku z ekstraklasową Lechią i na niż przed tygodniem. Swoje spotkania
Astra Krotoszyn – LKS Gołuchów ..............– 0:4
Victoria Ostrzeszów – Zawisza Łęka O. .....– 3:4
tle solidnego zespołu pokazał się z bar- wygrały między innymi ostrowska
Orzeł Mroczeń – Victoria Laski .................– 4:1
dzo dobrej strony. Podopieczni Bog- Centra czy LKS Gołuchów. SwoStal Pleszew – Tulisia Tuliszków ...............– 2:2
dana Zająca zremisowali ostatecznie je spotkanie przegrała (3:4) Victoria
Victoria Skarszew – Olimpia Koło .............– 3:0
1:1, a bramkę dla KKS-u zdobył w 95. Ostrzeszów, która zmierzyła się tym
GKS Rychtal – LZS Piotrówka ...................– 1:3
minucie Maurycy Przybył. Sparing liderem klasy okręgowej, Zawiszą
Biały Orzeł – Odolanovia .........................– 0:2
rozgrywany był systemem 4x30 minut. Łęka Opatowska. Pierwszy sparing
Piast Kobylin – Barycz Sułów ...................– 2:6
Tempa podczas zimowych przy- mają za sobą piłkarze Orła Mroczeń.
LZS Bogacica – GKS Grębanin ..................– 3:2
gotowań nie zwalnia Jarota Jarocin. Drużyna Marka Wojtasiaka na poGKS Rychtal – KP Słupia ..........................– 8:0
Tym razem trzecioligowiec z Jarocina czątek zimowych przygotowań ograła
LZS Doruchów – Zenit Międzybórz ...........– 3:8
pokonał Stal Brzeg 3:2. Trzeci sparing Victorię Laski 4:1. Dwie bramki dla
Jarota II Witaszyce – Grom Golina ...........– 5:0
jarocinian był tym razem rozgrywany mroczenian zdobył w tym sparingu
Zieloni Koźminek – CKS Zbiersk ..............– 0:2
w trudnych warunkach atmosferycz- Maciej Osesiak, a po jednym traStal II Pleszew – Zjednoczeni Rychwał ......– 0:5
nych. Padający śnieg i mocno wiejący fieniu dołożyli Gracjan Słupianek
Czarni Dobrzyca – LZS Cielcza .................– 1:7
wiatr nie ułatwiał zadania piłkarzom. i Rafał Janicki. Autorem jedynego
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Region

gmina
Grupa inicjatywna zgłosiła do komisarza wyborczego
w Kaliszu zamiar przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania wójta gminy Bralin oraz Rady Gminy

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2022, nr 5 (1329)

Czy będzie referendum Bralin zagrał z Orkiestrą
w Bralinie?
30. jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Bralin

Komisarz wyborczy w Kaliszu otrzymał zgłoszenie o zamiarze
przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Bralin
Piotra Hołosia oraz tamtejszej Rady
Gminy. Powstała grupa inicjatywna,
która w zawiadomieniu poinformowała, że chodzi o „liczne zaniedbania władz samorządowych gminy
Bralin w sprawie konsultacji i uzgodnień
przebiegu
trasy kolei dużych
prędkości”.
Teraz inicjatorzy mają czas
do 12 marca br.
na zebranie podpisów (60 dni od
momentu powiadomienia wójta o
zamiarze przeprowadzenia referen- Wójt P. Hołoś
dum). - Wniosek
inicjatorów musi poprzeć grupa co
najmniej 10% uprawnionych do głosowania – wyjaśnił Adam Plichta,
komisarz wyborczy. Oznacza to, że
trzeba zebrać podpisy około 470 osób
(4720 osób jest aktualnie uprawnionych do głosowania w gminie Bralin).
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wyborów samorządowych,
po zebraniu podpisów, w ciągu 30
dni od momentu złożenia wniosku,

komisarz wyborczy sprawdzi jego
prawidłowość. Niewykluczone, że w
razie drobnych nieprawidłowości wyznaczony zostanie odpowiedni czas
na korekty. Po weryfikacji komisarz
wyborczy ma 50 dni, aby ogłosić datę
referendum.
W skali ogólnopolskiej bardzo
rzadko zdarza się, aby lokalne referendum było wiążące, ponieważ potrzeba
odpowiedniej frekwencji – około
40%, a jest to próg
trudny do osiągnięcia. - W przypadku, gdy przedmiotem referendum
jest
odwołanie
zarówno
wójta,
jak i Rady Gminy,
próg wynosi 3/5 z
wyborców, którzy
wówczas oddali
głosy. Ma to na celu doprowadzić do
sytuacji, aby frekwencja wyborcza
była zbliżona do tej z dnia wyborów
samorządowych – podkreślił komisarz wyborczy. Aby odwołać wójta
P. Hołosia podczas ewentualnego referendum, wystarczy jeden głos przewagi, jednak potrzeba będzie frekwencji
przynajmniej 1866 głosujących, natomiast aby odwołać Radę Gminy –
1863 głosujących.
Oprac. KR

Od 1 lutego br. Gmina Bralin uruchomiła Bralińską Kartę
Seniora

Wspólne zdjecie
wolontariuszy

W niedzielę, 30 stycznia br., w
gminie Bralin zagrał 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pomimo niesprzyjającej pogody po
raz kolejny udało się pobić rekord
sprzed roku. Wynik przeszedł oczekiwania bralińskiego sztabu. Kwota,
którą udało się zebrać, to 37.186,30 zł.
30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Bralin rozłożony został na dwa dni. W sobotę,
w godzinach 17.00 – 20.00, odbyły się
licytacje przedmiotów, które udało
się pozyskać na aukcje. Blisko 100
przedmiotów, które stały się częścią
licytacji, cieszyło się niezwykłym
zainteresowaniem. Wszystkie wystawione przedmioty zostały zlicytowane, a pieniądze, które udało się
pozyskać w ten sposób, zasiliły tego-

Braliński sztab pobił
rekord sprzed roku

Bralińska Karta
Seniora ruszyła

W czwartek, 27 stycznia br., w
Urzędzie Gminy Bralin wójt Piotr
Hołoś wręczył pierwsze Karty Seniora. O kartę może starać się każdy
mieszkaniec gminy Bralin w wieku 60+. Do tej pory złożono już 143
wnioski i podpisano 9 porozumień z
partnerami. Karta uprawnia do korzystania z ulg oferowanych przez firmy i instytucje, które podpisały porozumienie z Gminą Bralin i wyraziły
gotowość przystąpienia do projektu.
Program dotyczy seniorów 60+ zamieszkałych na terenie gminy Bralin.
Jego głównym celem jest poprawa ja-

roczny cel zbiórki. W tym roku Wielka Orkiestra zbierała i ciągle zbiera
pieniądze na okulistykę dziecięcą.
W dniu finału sztab braliński grał z
wielkim zaangażowaniem. Wolontariusze w liczbie 25 osób kwestowali
na ulicach, placach, przed kościołami oraz we wszystkich dostępnych
miejscach publicznych. W puszkach
wolontariuszy mieszkańcy gminy
Bralin, i nie tylko, umieścili ponad
20 tysięcy złotych.
Dodatkowo przez cały dzień, pomimo nie najlepszej aury, po drogach
naszych sołectw przemieszczał się
BUS WOŚP, docierając do wszystkich zakątków gminy. Cieszymy się,
że ta inicjatywa w ramach Finału Or-

kości życia mieszkańców 60+.
- Program jest otwarty. Zapraszamy podmioty gospodarcze do
współpracy i przystąpienia do programu Bralińskiej Karty Seniora –
zachęca włodarz gminy. Lista Przedsiębiorców Przyjaznych Seniorom
znajduje się na stronie www.bralin.pl
w zakładce SENIOR + i będzie systematycznie uaktualniana. - Seniorów
60 + zapraszamy do składania wniosków na Bralińską Kartę Seniora.
Wniosek można pobrać ze strony
internetowej gminy albo w Urzędzie
Gminy – dodaje wójt.
Oprac. KR
Mieszkańcy chętnie
wrzucali datki do puszek

kiestry cieszy się zainteresowaniem i,
co najważniejsze, że dzięki niej docieramy do wszystkich mieszkańców,
chcących wesprzeć finałową zbiórkę.
30. Finał WOŚP w Bralinie zakończył się o godzinie 20.00 światełkiem do nieba, które można było
oglądać w internecie, a także bezpośrednio, na żywo, za świetlicą
„Tęcza” w Bralinie, gdzie mieścił się
sztab.
Serdecznie podziękowania należą
się wszystkim osobom, które włączyły się w przeprowadzenie 30. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorom, darczyńcom,
wolontariuszom oraz wszystkim,
którzy postanowili wesprzeć 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – wielkie dziękuję! Jesteście
wspaniali.
Za rok 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już dzisiaj
zapraszamy do udziału. Sztab nr 5813
w Bralinie na pewno po raz kolejny
zagra razem z Fundacją.
Szef sztabu, Karol Wanzek

Zimowe opowieści w Bralinie

Podczas wręczenia
pierwszych Kart Seniora

10

Zima to idealna pora na zimowe
opowieści. 24 stycznia br. artyści z
Teatru „Blaszany Bębenek” z Trzebini
zawitali do Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie,
gdzie zaprezentowali swoją adaptację
baśni pt. „Królowa Śniegu”. Widzowie
obejrzeli historię Kaja i Gerdy, którzy
za sprawą czarów Królowej Śniegu zostali rozdzieleni. Przedstawienie było
okazją do poznania wartości zwycięstwa dobra nad złem.
Oprac. KR
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Dzieci bawiły się znakomicie
podczas przedstawienia

Region

gmina
Zakończone prace wodociągowe w Piaskach

wieści znad pomianki
luty 2022, nr 5 (1045)

Nowy wodociąg w Piaskach

W sobotni wieczór, 29 stycznia br., „Zawisza” zmierzył się w Ostrzeszowie z miejscową
„Victorią”. Gospodarze, zajmujący po rundzie jesiennej 19. miejsce w 4. lidze, w pierwszej
połowie napędzili „Zawiszy” stracha, wbijając mu szybko dwa gole. W drugiej połowie
role się odwróciły. Zespół z Łęki wygrał ten mecz 4:3

Paweł, trzymaj się!

Sparing rozegrano na sztucznej
płycie stadionu w Ostrzeszowie. Faworytem tego meczu była z pewnością „Victoria”, grająca przecież dwa
poziomy wyżej niż „Zawisza”. - Gospodarze w pierwszych dwudziestu

liśmy się i zaczęliśmy grać swoje –
dodaje. Druga odsłona to prawdziwy
popis lidera okręgówki. Dwukrotnie
na listę strzelców wpisał się Kamil
Nitkiewicz, a po jednym trafieniu
dołożyli Adrian Gawlik i Paweł Ba-

Fot. Paweł (z prawej)
wraca po kontuzji

minutach mocno nas przycisnęli.
Na szczęście skończyło się tylko na
dwóch straconych golach – ocenia
trener „Zawiszy”, Paweł Chałubiec.
Bramki dla ostrzeszowian zdobyli
Robert Skrobacz i Michał Mazurek. - W drugiej połowie otrząsnę-

raniak. Pierwszego gola dla „Zawiszy” strzelił niezawodny Nitkiewicz.
Zrobił to w swoim stylu, strzałem z
25 metrów pod poprzeczkę. Drugi gol
należał do Gawlika, który huknął z 16
metrów. Trzecia zdobycz to znów Nitkiewicz – uderzenie prawą nogą z 20

metrów; piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. W 80. minucie na boisku zameldował się Paweł
Baraniak i w pierwszym kontakcie
zdobył czwartego gola dla swego zespołu. - Piłkę przejął Gawlik, podał
do Jurasika, ten odegrał do mnie, a
ja uderzyłem płasko i wpadło – relacjonuje skromnie zdobywca gola.
Pawła widzieliśmy na boisku po raz
ostatni 8 miesięcy temu. W ostatnim
meczu rundy wiosennej, z „Zielonymi” Koźminek, zerwał więzadło
krzyżowe. - Cóż, po rekonstrukcji
więzadła krzyżowego w prawej nodze
i usunięciu łękotki musiałem przejść
wielomiesięczną rehabilitację. Na
szczęście wchodzę już w treningi,
powolutku ćwiczę z drużyną. Wierzę
w to, że wiosną pomogę zespołowi mówi nam z nadzieją w głosie. Paweł,
trzymaj się!
„Victoria” Ostrzeszów – „Zawisza” Łęka Opatowska 3:4 (2:0:
„Zawisza”: Chałubiec (70. Janczak),
Malina, Gierak, Kurkiewicz, Nawrot,
Gawlik, D. Nawrot, Glatz (Fronia),
Parchomienko (Ziołański,) Nitkiewicz (80. Baraniak), Jurasik, Gawlik (80. Andreiszyn). Zmiany lotne
(poza Baraniakiem i Janczakiem).
Choroba zatrzymała w domu Alberta,
Joniaka, Domino, Muzykę, Alberta i
Semeresa.
ems

W ostatnich dniach grudnia ur.
zakończono realizację dwóch zadań
inwestycyjnych obejmujących budowę sieci wodociągowej. W Piaskach
wykonano odcinek sieci o długości 182 mb. Wykonawcą był Zakład
Usługowy Hydro-Instal Józef Jeziorny z Wójcina, który zgodnie z

umową zrealizował wszystkie prace
za kwotę 40 500 zł. brutto. Z kolei w
miejscowości Raków (od skrzyżowania w Lipiu w kierunku Rakowa) wykonano odcinek o długości 347 mb.
Prace te wykonała firma Rob-Bud
Bożena Gryga z Nowej Wsi za kwotę
115 620 zł.
Oprac. m

ECHO RYCHTALA
luty 2022, nr 5 (998)
Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

Ferie w bibliotece za nimi

kurier baranowa
luty 2022, nr 4 (1231)
Najstarszym mieszkańcem gminy Baranów jest Wacław Kuropka, który w sierpniu ukończy 101 lat. Natomiast najstarsza kobieta to Irena Chłód, która 26 stycznia obchodziła 99.
urodziny

Piękny jubileusz pani Ireny

Zacna jubilatka – Irena Chłód
– urodziła się 26 stycznia 1923 r. w
Grabostawie (gmina Brąszewice, powiat sieradzki). Przez wiele lat, aż do
śmierci męża w 1998 r., mieszkała w
mieszkała Wierzbie (województwo
opolskie). Od 2001 r. mieszka u córki
w Baranowie. Choć życie nie szczędziło jej trosk i trudów, to starała
się, by na jej twarzy gościł uśmiech.
Zawsze była człowiekiem wesołym
i pełnym energii. Całe życie ciężko
pracowała. Prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Uwielbiała podróże. Po przeprowadzce do Baranowa
z córką i jej mężem zwiedziła niemal
całą Polskę. Aż sześć razy odwiedziła
również swoje wnuczki w Holandii.
Nawet po ukończeniu 90. roku życia!
Wychowała 5 dzieci, 12 wnuków,
11 prawnuków i 2 praprawnuków.
Aktualnie choroba nie pozwala jej
wstać z łóżka i cieszyć się w pełni
życiem, ale jest wśród kochających

ją bliskich. Wyjątkową rocznicę urodzin pani Irena obchodziła wspólnie
z najbliższą, kochającą rodziną. Na
ręce jubilatki władze Gminy również

przekazały gratulacje i kwiaty. Jubilatce życzymy pogody ducha na dalsze lata życia i doczekania w zdrowiu
następnych jubileuszy.
ems

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
Zapraszamy do czytania i komentowania!

Dwutygodniowa przerwa od nauki
to doskonały czas na odpoczynek od
szkolnych obowiązków, który można
wykorzystać na nadrobienie książkowych zaległości, uczestniczenie w
zajęciach literackich, głośnego czytania czy warsztatach plastycznych.
Takie atrakcje czekały na wszystkich, którzy w okresie ferii chcieli
spędzić twórczo czas z Gminną Biblioteką Publiczną w Rychtalu.
Każde spotkanie rozpoczynaliśmy od teatrzyku obrazkowego kami-

shibai. Dzieci wysłuchały kilku baśni
oraz same bardzo chętnie wcielały się
w role lektorów. Następnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, podczas których wykonały m.in. piękne,
zimowe pejzaże. Wszystkie prace
zostały umieszczone na wystawie w
holu biblioteki. Gry planszowe oraz
komputerowe znalazły również swoich zwolenników, a czas spędzony
między regałami upływał w miłej i
radosnej atmosferze.
Ewa Walków

Dzieci brały udział
w warsztatach plastycznych
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Dzień Babci i Dziadka świętowały seniorki z Dziennego
Domu Seniora w Domasłowie

Najlepsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz Filii Bibliotecznej w
Laskach zostali nagrodzeni

Życzenia dla babć W przyjaźni z książką
i dziadków

Uroczystość odbyła się 25 stycznia br. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie było zaproszonych
gości i występów dzieci, ale nie zabrakło życzeń i słodkich niespodzianek.
Wszyscy doceniamy naszych
dziadków. Odgrywają oni w naszym
życiu bardzo ważną rolę, a ich wie-

dza, umiejętności i życiowe doświadczenie są dla nas podporą i pomocą.
Życzymy Wam, Kochani, zdrowia, radości dnia codziennego i pociechy z Waszych wnuków i dzieci.
Jesteście dla nas skarbnicą życiowej
wiedzy, cierpliwości i miłości.
Oprac. KR

Przygotowano słodki
poczęstunek dla świętujących

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną po raz kolejny przygotowały dla dzieci i młodzieży
spotkania podczas ferii zimowych

Ferie na wesoło
W Perzowie odbyły się zajęcia
plastyczne, podczas których uczestnicy wykonywali piękne laurki z oka-

Podczas zajęć plastycznych
powstawały kwiaty z bibuły

zji Dnia Babci i Dziadka, bransoletki,
pudełka oraz uczyły się makramy.
W tym też czasie w sali sportowej
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Gminnego Ośrodka Kultury na dzieci
czekał dmuchany zamek. Pracownicy
GOK i biblioteki udali się również
do Zespołu Szkół
w Trębaczowie,
gdzie na zajęciach
plastycznych powstawały kwiaty
z bibuły. Rozrywkę uczestnikom
zapewniło Centrum Rozrywki
„Speed
Shot”.
W hali sportowej, zarówno w
Perzowie,
jak
i
Trębaczowie,
dzieci oraz młodzież uczestniczyły w zabawie
Bubble Football.
To nowość na
rynku rozrywki,
która gwarantuje
mnóstwo zabawy,
ale tez wysiłku fizycznego. Dzieci
mogły również zagrać w wirtualnej
rzeczywistości, a
na miłośników piłki nożnej czekały
dwa stanowiska z FIFA.
Oprac. KR

27 stycznia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy
odbyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym czytelnikom w
gminnym konkursie czytelniczym.
- Konkurs ten na stałe wpisał się w
działalność biblioteki, a jego celem
jest popularyzacja czytelnictwa w
środowisku lokalnym. Na laureatów
konkursu „Najlepszy Czytelnik 2021
Roku” zostali wytypowani młodzi
czytelnicy, którzy przeczytali największą liczbę książek, oraz biorą
udział w różnych konkursach i imprezach czytelniczych organizowanych przez bibliotekę. Doceniamy
fakt, iż mimo wciąż panującej pandemii, osoby kochające czytać nie
zaniechały odwiedzania biblioteki
i wypożyczania interesujących ich
książek – mówi Renata Gość, dyrektor trzcinickiej książnicy. Laureatom konkursu nagrody oraz dyplomy wręczyli: Grzegorz Hadzik
– wójt gminy Trzcinica oraz R. Gość.
Pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym otrzymał Wiktor Nowak,
drugie zostało przyznane Adamowi
Krowiarzowi-Waszkiewiczowi,
natomiast trzecie zajął Wiktor Zimoch. Ponadto wyróżnionych zostało 37 czytelników: Leon i Oliwia
Ciesiółka, Zofia i Milena Hofman,
Aleksander i Maksymilian Białek, Dominika i Gracjan Siwek,
Hanna Stężała, Zofia Kowalczyk,
Milena Glik, Filip Stasiak, Natalia

...otrzymali
ciekawe nagrody
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Nawrocka, Mateusz Kaczmarek,
Nataniel Gaze, Wiktoria Urbańska, Mikołaj Trzeciak, Adam
Durka, Bruno Wawrzyniak, Bartosz Wdowik, Michalina Nolbert,
Kamila Braszka, Kornelia Uszycka, Martyna i Mikołaj Bargiel,
Marcin Wieloch, Hanna i Alicja

specjalne nagrody – gry edukacyjne, puzzle oraz bogato ilustrowane
książki. Na zakończenie spotkania
wszyscy mali czytelnicy pozowali
do wspólnego zdjęcia.
W tym samym dniu w Filii Bibliotecznej w Laskach również odbyło się rozstrzygnięcie konkursu

Laureaci czytelniczego
konkursu...

Szyc, Lilianna i Michał Szpunar,
Tomasz Matyszczak, Miłosz Wyrwa, Marika Nowicka, Zuzanna
Muszalska, Kaja Ceglarska, Lena
Nowak oraz Adam Kroll. Dla zwycięzców konkursu oraz wszystkich
wyróżnionych przygotowane zostały

czytelniczego na „Najlepszego Czytelnika 2021 Roku”. Laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody wręczyli wójt oraz dyrektor książnicy.
Zgromadzone w tym dniu w bibliotece dzieci wypożyczyły i przeczytały w ubiegłym roku najwięcej książek. Pierwsze miejsce w konkursie
czytelniczym zajął Franciszek Lorenc, drugie zdobyła Hanna Malinowska, a trzecie zostało przyznane
Marcelowi Trelińskiemu. Dodatkowo w tej edycji konkursu wyróżnieni
zostali: Laura Trelińska, Oliwier
Mega, Mikołaj Zawodny, Leon
Gatner i Filip Laske. Na koniec
wójt G. Hadzik pogratulował laureatom czytelniczych osiągnięć oraz
zachęcił do dalszego wypożyczania książek. Głos zabrała również
dyrektor książnicy, R. Gość, która
bardzo serdecznie podziękowała rodzicom, że od małego przyzwyczają dzieci do czytania książek i tym
samym rozwijają w nich zainteresowania czytelnicze.
Oprac. KR

Reklamy

ogłoszenia

PPiGN.6845.6.2022/4

Kępno, 27 stycznia 2022 r.

PPiGN.6845.4.2022/4

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

Kępno, 27 stycznia 2022 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

informuje o ogłoszeniu

informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości
przeznaczonych do najmu

wykazu nieruchomości
przeznaczonych do najmu

1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.

1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.

Najem nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami o łącznej
powierzchni zabudowy 268 m2 położonej przy ul. Łazienkowej 6
w Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce
ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 1326 o
powierzchni 0,0465 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi
księgę wieczystą KZ1E/00039899/2, na rzecz spółki INTRAVI
sp. z o.o., spółka komandytowa z siedzibą w Żywcu, przy ul. Komorowskich
22, 34-300 Żywiec, KRS: 0000340843 z przeznaczeniem na zaplecze
budowy i miejsce magazynowe związane z inwestycją pn. „Rewitalizacja
zdewastowanej synagogi i nadanie jej nowych funkcji społecznych”.

Najem gruntu o powierzchni 14,00 m2 położonego przy ul. Wiatrakowej
(Os. 700-lecia) w Kępnie, stanowiącego część nieruchomości gruntowej,
niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce
ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka ewidencyjna
nr 1654/36 o powierzchni 0,0488 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie
prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00056340/4 na rzecz dotychczasowego
najemcy w celu zabudowy garażowej.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od
3 do 24 lutego 2022 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisemnie na adres Urząd
Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od
3 do 24 lutego 2022 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisemnie na adres Urząd
Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.
burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

PIANINO

burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

STROJENIE, NAPRAWA

Tel. 662 046 560
BEZPŁATNY DOJAZD

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam mieszkanie 105 m2 w centrum
Kępna. Tel. 509 728 619. (TK 4/01/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
Przyjmę pracownika lub osobę do
przyuczenia na stanowisku monter
instalacji grzewczych, sanitarnych
i pomp ciepła. Tel. 781 786 358.
(TK 6/01/22)
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
US£UGI
Usługi hydrauliczne. Tel. 505 602 594.
(TK 7/01/22)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070.
(TK 2/01/22)
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)

UWAGA!

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

„ŚWIAT TKANIN”

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Zapraszamy!!!
Kępno, ul. Staszica 2,
tel. 507 065 800.

Ma
na ter
su iał
kc
es

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

motoryzacyjne

Prywatne

Sprzedam fiat siena, kolor niebieski. Pierwszy
właściciel. Tel. 514 289 367.
(TK 1/01/22)

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

sprzedam
Tanio sprzedam palety. Oferty SMS.
Tel. 507 177 984.
(TK 5/01/22)

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Andrew Morton - „Diana. Jej historia”
Przełomowa biografia napisana we współpracy z samą księżną i przy wsparciu jej bliskich,
uzupełniona o nowe, wyjątkowe materiały i tajne dotąd wywiady, upamiętniająca 20.
rocznicę śmierci Diany. Andrew Morton jest jednym z najbardziej znanych biografów
na świecie, czołowym autorytetem w dziedzinie współczesnych celebrytów i rodzin
królewskich. Jego przełomowa biografia Diany, księżnej Walii z 1992 roku – napisana
przy jej pełnej, choć wówczas tajnej współpracy – zmieniła sposób, w jaki świat postrzegał
brytyjską rodzinę królewską. Od tego czasu napisał bestsellery „New York Timesa” i
„Sunday Timesa” o Monice Lewinsky, Madonnie, Davidzie i Victorii Beckhamach, Tomie
Cruisie, Angelinie Jolie oraz księciu i księżnej Cambridge. Morton jest
laureatem wielu nagród, dzieli swój czas między Londyn i Los Angeles.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Sarah Lark - „Pod dalekim niebem”
Hamburg, czasy współczesne. Niemiecka dziennikarka Stephanie urodziła się i spędziła
pierwsze lata życia w Nowej Zelandii. Nie pamięta jednak nic z tamtych czasów.
Zapomniała też o swoim ojcu, który zginął tragicznie. Teraz wraca do kraju dzieciństwa,
żeby rozwikłać tajemnicę utraconych wspomnień. Mierzy się z przeszłością i trudnymi
wydarzeniami przeżytymi jako dziecko, kiedy to stała się świadkiem przestępstwa. Dzięki
pamiętnikowi uprowadzonej maoryskiej dziewczyny udaje jej się utworzyć pomost
między przeszłością a przyszłością. Chcąc wreszcie poznać długo skrywaną
tajemnicę rodzinną, Stephanie przemierza całą Nową Zelandię. W podróży
towarzyszy jej charyzmatyczny maoryski naukowiec Weru, który kieruje się
czymś więcej niż tylko poszukiwaniem prawdy.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Lisa Genova - „Zrozumieć pamięć”
Czy kiedykolwiek poczułeś falę paniki, nie mogąc przypomnieć sobie nazwiska aktora
z filmu, który widziałeś w zeszłym tygodniu? Czy zdarzyło ci się wejść do pokoju i
zapomnieć dlaczego tam poszedłeś? Pewnie martwisz się, że te zaniki pamięci mogą być
wczesnym objawem choroby Alzheimera. W rzeczywistości dla zdecydowanej większości
z nas te przykłady zapominania są całkowicie normalne. Dlaczego? Ponieważ chociaż
pamięć jest niesamowita, daleko jej do doskonałości. To, że twoja pamięć czasami
zawodzi, nie oznacza, że jest zepsuta lub chora. Zapominanie jest w rzeczywistości częścią
bycia człowiekiem. Czy utracone wspomnienia są tylko chwilowo niedostępne czy też
wymazane na zawsze? Jaka jest różnica między zwykłym zapominaniem,
a zapominaniem z powodu choroby? Jak głęboki wpływ na pamięć mają
emocje, sen i stres?

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 5
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 9 lutego 2022 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”, „Słowne”, „Bosz Art”, „Muza”, „Jaguar”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Lisa Genova - „Zrozumieć pamięć”,
2. Andrew Morton - „Diana. Jej historia”,
3. Sarah Lark - „Pod dalekim niebem”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 4 nagrody otrzymuj¹:
Paweł Dawid (Kępno),
Adam Rybczyński (Domanin),
Justyna Magaj (Lipka).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

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

Byk 21 IV – 21 V
Czeka cię bardzo udany tydzień. Trudne sprawy
i kłopoty wreszcie pozostawisz za sobą. Podejmiesz trudną decyzję i postawisz na swoim. Poczujesz się wolny, szczęśliwy i gotowy na nowe
doświadczenia.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz
to, co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać
więcej dystansu do zawodowych obowiązków i
niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość,
rodzina i przyjaciele warci są Twojej troski i uwagi.

Rak 23 VI – 22 VII
Spotkaj się z przyjaciółmi, których ostatnio zaniedbywałeś. Ktoś na pewno potrzebuje Twojej rady i
opieki. Uważaj, bo możesz być zbyt uległy wobec
nacisków i próśb innych, nie daj się wplątać w zawodową intrygę, bądź ostrożny.

Lew 23 VII – 22 VIII
Wydarzenia toczyć się będą zgodnie z Twoim planem, a ludzie będą Ci przychylni. Czeka cię zwycięstwo w sporze lub korzystne rozstrzygnięcie
trudnej sprawy. Twoja cierpliwość i wiara wreszcie
zostaną wynagrodzone.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 3.02.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 4.02.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 5.02.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 6.02.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 7.02.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 8.02.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
Apteka „Pod Kasztanami” - 9.02.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Panna 23 VIII – 22 IX

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

tel.

W tym tygodniu będziesz się cieszyć tym, co zdobyłeś. Nadeszła chwila triumfu, teraz możesz odpocząć, wyjechać na krótki urlop. W miłości karta
zapowiada, że ktoś będzie chciał zdobyć Twoje
serce.

Czeka Cię szczęście w sprawach uczuciowych.
Dla samotnych karta wróży nowy romans, dla już
zakochanych – rozkwit uczuć. To dobry czas na
pogodzenie się z przeciwnikiem, łagodzenie rodzinnych konfliktów i pomaganie przyjaciołom.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda Ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie chciał zawrzeć z Tobą zgodę. Wyciągnij do
niego rękę! Dla osoby samotnej karta oznacza, że
nie docenia ona swoich zalet.

Z teki Marka Kameckiego

W tym tygodniu unikaj prowizorek. Dobrze zaplanuj swoje przedsięwzięcia, a do ważnych spraw
przygotuj się z wyprzedzeniem. To, co robisz na
ostatnią chwilę, może, niestety, być obarczone
błędem.

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

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

Okaże się, że masz zdolności lub wiedzę, jakich
brakuje innym. Okoliczności Ci sprzyjają, nie zwlekaj i z entuzjazmem zabierz się do pracy. Na zabawę i rozrywkę będziesz miał mniej czasu, ale inne
korzyści okażą się duże.

Wodnik 20 I – 18 II

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

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Powiedz i rób to, co Ci leży na sercu. Ukrywanie
przed bliskimi osobami złości, żalu czy pretensji
może doprowadzić do rodzinnych konfliktów. Ktoś
może Cię sprowokować, omijaj więc nieżyczliwe
osoby.

(62) 78 292

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel.:

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
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

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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