www.tygodnikkepinski.pl

Tygodnik
Kêpiñski
nr indeksu 379662, ISSN 1232–6445

Nr 8 (1467), rok XXXIII, 24.02.2022 r.

Cena 2.10 zł

(w tym 5% VAT)

ówiec

mięso
mielone

Fot. OSP Myjomice-O
str

Fot. OSP Słupia pod Kępnem

12

99

Fot. KP PSP Kępno

Fot. OSP Myjomi

ce-Ostrówiec

Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Wichury wyrządziły szkody
Gwałtowna pogoda, związana z orkanami Dudley i Eunice, wyrządziła szkody w powiecie kępińskim. Od 17 do 21 lutego br., do godziny 8.00, w związku z silnymi porywami
wiatru strażacy z terenu powiatu kępińskiego interweniowali 66-krotnie, z czego 22 zdarzenia dotyczyły uszkodzonych budynków.
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 MARCA 2022 R.

Czytanie w Dniu Kota
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GODZINA 11.00 SPACER HISTORYCZNY ULICAMI KĘPNA
SZLAKIEM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
ZBIÓRKA POD TABLICĄ PAMIĄTKOWĄ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 9

Walentynki w bibliotece

GODZINA 18:30 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚW. MARCINA
Z UDZIAŁEM DELEGACJI I POCZTÓW SZTANDAROWYCH

PO MSZY ZŁOŻENIE KWIATÓW POD TABLICĄ PAMIĄTKOWĄ PRZY UL. KOŚCIUSZKI
I POMNIKIEM PRZY. UL. MAGNUSZEWSKIEGO

Informacje

wiadomości
Zdarzenie drogowe na ulicy Kwiatowej w Kępnie

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

Kolizja, 3 promile
i brak uprawnień Łóżka dla pacjentów z COVID-19

14 lutego br., przed godziną 19.00,
na ul. Kwiatowej w Kępnie doszło
do zdarzenia drogowego z udziałem
dwóch pojazdów osobowych. Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie, którzy przybyli na miejsce,
ustalili, że 34-latek z powiatu wieruszowskiego, kierujący volkswagenem,
nie zachował należytych środków
ostrożności i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Volkswagen Passat, którym kierował obywatel

Ukrainy. - Sprawca zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu – badanie alkomatem wskazało 3 promile
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Dodatkowo podczas wykonywanych
czynności ustalono, że sprawca nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdami – mówi oficer prasowy KPP
Kępno, sierż. Rafał Stramowski.
Pijany 34-latek został osadzony
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Postępowanie w sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mieczysława
Królikowskiego,
śp.

wieloletniego pracownika
Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Rodzinie i najbliższym składamy
serdeczne wyrazy współczucia.
Starosta Kępiński wraz z Zarządem
Powiatu Kępińskiego i pracownikami
Starostwa Powiatowego w Kępnie

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mieczysława
Królikowskiego.
śp.

Składamy wyrazy współczucia
żonie Zmarłego oraz Jego bliskim.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

22 lutego br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 2100, w tym 1256 łóżek jest
zajętych (spadek o 30 zajętych łóżek
w stosunku do dnia poprzedniego).
W odniesieniu do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego
liczba dostępnych łóżek przedstawia
się następująco: I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 120 łóżek, w tym
26 zajętych (wzrost o 3 w stosunku do
dnia poprzedniego), II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 1802 łóżka, w
tym 1088 zajętych (spadek o 42 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital
tymczasowy na Międzynarodowych
Targach Poznańskich – 178 łóżek, w
tym 142 zajęte (wzrost o 9 w stosunku
do dnia poprzedniego). Ogółem wolne pozostają 844 łóżka.
Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-

-CoV-2 wynosi 169, z czego 61 łóżek
jest zajętych (bez zmian w stosunku

do dnia poprzedniego). Liczba łóżek
respiratorowych dla dzieci wynosi 6,

z czego zajęte są 2. W odniesieniu do
poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych
łóżek respiratorowych przedstawia się
następująco: II poziom zabezpieczenia
szpitalnego – 159 łóżek, w tym 55 zajętych (bez zmian w stosunku do dnia
poprzedniego), szpital tymczasowy na
MTP – 10 łóżek, w tym 6 zajętych (bez
zmian w stosunku do dnia poprzedniego). Wolnych pozostaje 108 łóżek
respiratorowych.
Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 20 LUTEGO

– DO 22 LUTEGO

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

53.088.071

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

Pierwsza lub jedna dawka

22.493.385

Druga dawka

19.421.257

W pełni zaszczepieni

22.116.954

13.968
322
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka

217.595

Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

10.955.834
18.199

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Wszystkie	Ponowne	Zgony	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
zakażenia		COVID/współistniejące
testy

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

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

2 lutego 2022 r.

61		

1

0/1

161

28			

458

3 lutego 2022 r.

49		

0

0/0

169

42			

598

4 lutego 2022 r.

56		

1

1/0

178

59			

580

5 lutego 2022 r.

62		

0

0/0

215

55			

712

6 lutego 2022 r.

49		

0

0/0

131

53			

726

7 lutego 2022 r.

34		

0

0/0

93

58			

858

8 lutego 2022 r.

56

1

0/1

128

39			

962

5

9 lutego 2022 r.

55

9

1

1/0

203

33			

1019

10 lutego 2022 r.

49

6

0

0/0

144

58			

1058

11 lutego 2022 r.

69

7

1

1/0

180

71			

1002

12 lutego 2022 r.

43

4

1

0/1

138

60			

480

13 lutego 2022 r.

28

2

0

0/0

79

61			

441

14 lutego 2022 r.

17

2

0

0/0

87

63			

385

15 lutego 2022 r.

8

0

0

0/0

107

56			

397

16 lutego 2022 r.

29

4

0

0/0

144

40			

378

17 lutego 2022 r.

26

1

1

0/1

119

58			

387

18 lutego 2022 r.

26

3

0

0/0

94

57			

397

19 lutego 2022 r.

29

3

2

1/1

116

46			

374

20 lutego 2022 r.

19

1

0

0/0

58

70			

317

21 lutego 2022 r.

7

3

0

0/0

62

47			

323

22 lutego 2022 r.

21

1

0

0/0

110

54			

306
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wiadomości

Informacje
Ponad 234 mln zł na drogi w Wielkopolsce!

Nowe drogi w regionie

Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg to realne wsparcie na budowę
nowych tras w województwie wielkopolskim. Nowa infrastruktura drogowa na szczeblu lokalnym to nie tylko
spełnione obietnice rządu premiera
Mateusza Morawieckiego. To bezpieczeństwo mieszkańców Wielkopolski,
szybszy czas dojazdu,
a także nowe miejsca
pracy i możliwości
dla biznesu. Wojewoda ogłosił wyniki
naboru na inwestycje
drogowe w gminach
i powiatach w Wielkopolsce. - Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury to jeden z ważniejszych
czynników zwiększający potencjał województwa. Cieszę
się, że wielkopolscy samorządowcy
tak licznie skorzystali z możliwości,
jakie oferuje program, dzięki czemu
nasz region będzie się nieustannie
rozwijał – stwierdza wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Ponad 10 mld złotych w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
zostało już przeznaczonych na rozbudowę lub modernizację 14 tys. km
dróg w latach 2019-2021 r. w całym
kraju. W tej transzy finansowej w
regionie kępińskim dofinansowanie
uzyskało starostwo na przebudowę
drogi powiatowej Zbyczyna - Drożki
w gminie Rychtal. Droga remontowana będzie na długości prawie 3,5 km

od maja 2022 r. do kwietnia 2023 r..
Dofinansowanie inwestycji to 7 499
994 zł, koszt całego remontu to 9 374
992,50 zł, brakującą kwotę Powiat
dołoży z własnego budżetu.
Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na bu-

dowę obwodnicy Baranowa w kwocie
5 503 716,60 zł, co stanowi 50% całej
inwestycji. Zakończenie prac planuje
się na czerwiec tego roku.
Gmina Bralin w tym roku będzie
mogła zrealizować remont drogi w
Taborze Wielkim na długości 2,3 km,
dzięki dofinansowaniu rządowemu
w kwocie 607 564,33 zł, co stanowi
50% kosztów całej inwestycji. Remont ma potrwać od maja do września tego roku.
Z kolei Gmina Kępno uzyskała dofinansowanie do dwóch inwestycji drogowych. Remont ul. Wiatrakowej. Ma
się rozpocząć w marcu i zakończyć we
wrześniu tego toku. Dofinansowanie to
50% kosztów i wynosi 672 217, 81 zł.

Drugą inwestycją jest budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na długości
ponad 500 m. Dofinansowanie w wysokości 1 033 901, 77 zł to połowa całości budowy. Pierwsze prace na drodze
mają rozpocząć się w czerwcu 2022 r.,
a zakończyć we wrześniu 2023 r.
Łączne wsparcie w
Wielkopolsce to ponad
234 mln zł. - Nowe i
odnowione drogi to
więcej niż komfort
podróżowania – to
lepsze
perspektywy
życia mieszkańców i
impuls rozwojowy dla
firm z województwa
wielkopolskiego. Jestem przekonana że to
nie koniec inwestycji
drogowych w naszym
powiecie – podkreśla
Andżelika Możdżanowska, posłanka
do Parlamentu Europejskiego.
Rządowy fundusz
W ramach Funduszu Rozwoju
Dróg środki finansowe przeznaczane
są m.in. na:drogi gminne i powiatowe, mosty; obwodnice i działania poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
- Program kompleksowo odpowiada na potrzeby związane z drogami na poziomie lokalnym. Ich
brak bądź nieodpowiedni stan to
bariera dla rozwoju regionu. Dobre
drogi mają pozytywny wpływ na aktywność gospodarczą, przyciągają
inwestorów i zwiększają konkurencyjność regionu – dodaje europarlamentarzysta.
m

17 lutego 2022 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kępnie odbyło się kolejne głośne czytanie dla dzieci
z serii spotkań pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”

Czytanie w Dniu Kota

Bohaterami czytanych utworów
w bibliotece były koty, ponieważ właśnie 17 lutego obchodzimy Światowy
Dzień Kota. Z wizytą do biblioteki
przybyły dzieci z Przedszkola Sióstr
Boromeuszek w Kępnie. Wiersze
i zagadki o kotach czytali: Maciej
Sroka – lekarz weterynarii, Diana
Magot-Wołk z Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kępnie,
Jarosław Kucharzak – zastępca komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie.
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie opowiedział
także dzieciom, jak ważna jest troska o koty, nie tylko te mieszkające z
ludźmi, ale zwłaszcza o te wolno żyjące, niemające swoich domów. Przy
okazji pokazał przedszkolakom, jak
za pomocą styropianowego wkładu
i płyt można wykonać domki dla bezdomnych kotów. Dodał także, że dla
osób chcących pomóc tym zwierzętom biblioteka może przekazać sty-

ropianowe wkłady. Zachęcił dzieci,
by przekazały tę informację u siebie
w domach.
Na dzieci czekały także niespodzianki: wizyta dwóch rudych, mruczących braci – Lucjana i Leopolda,
których przedszkolaki przywitały niezwykle entuzjastycznym głaskaniem
oraz kolorowanki z kotami i słodki
poczęstunek. W trosce o rozwój czytelnictwa wśród dzieci, w imieniu
starosty kępińskiego Roberta Kieruzala, Diana Magot-Wołk za Starostwa
Powiatowego w Kępnie, przekazała
do biblioteczki przedszkolnej książki
o kotach, które umilą dzieciom niejedno popołudnie oraz kalendarz ze
zdjęciami uroczych kotków.
W Polsce Dzień Kota obchodzony
jest od 2006 roku. Ma on podkreślić
znaczenie kotów w życiu człowieka,
uwrażliwić na niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go
straciły, a także zwrócić uwagę ludzi
na często trudny koci los. Oprac. m

Codzienna rutyna a rzucanie palenia
Wielu badaczy i organizacji, a także instytucji zdrowia publicznego na całym świecie przygląda się nowym produktom mającym
stanowić potencjalnie mniej szkodliwą alternatywę dla tradycyjnych papierosów. Jednak nałóg to nie tylko kwestia uzależnienia od nikotyny, ale także powielania codziennych rytuałów. Dlatego warto podjąć ten wysiłek, na przykład zmieniając na jakiś
czas otoczenie.
Co najbardziej szkodzi w papierosach? Dym. Raport Naczelnego Lekarza Stanów Zjednoczonych
mówi o tym, że składniki dymu
tytoniowego mogą potencjalnie
generować kilkanaście lokalizacji
nowotworowych w organizmie
palacza. Prócz raka płuc, mówimy
również o niekorzystnym wpływie
na układ krążeniowo-naczyniowy,
układ oddechowy i wielu potencjalnych chorobach metabolicznych.
Naukowcy opracowali nawet
pojęcie tzw. skali obniżania ryzyka
(risk continuum), która przedstawia poziom ekspozycji konkretnych
produktów na toksyny. Według tej
skali, potencjalnie najmniej szkodliwa jest tzw. nikotynowa terapia
zastępcza (NRT), na drugim miejscu są tzw. modern oral products,
czyli np. saszetki nikotynowe, następnie e-papierosy, za nimi tzw.
traditional oral products, wśród
których są podgrzewacze tytoniu
oraz sproszkowany tytoń, a na
końcu tradycyjne papierosy i cygara - najbardziej szkodliwe. Warto wiedzieć, że e-papierosy mogą
działać w tzw. systemach otwartych lub zamkniętych, z gotowymi
wymiennymi kartridżami, jak np.
w przypadku Vuse ePod.

Jaka Jest
alternatywa?
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.
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. Do
tego należy też np. przyzwyczajenie trzymania papierosa w dłoni
i sięgania nim do ust. Trzeci poziom
to zachowania społeczne, czyli
np. spotkania w palarni, wzajemne

fot. lubero/Adobe Stock

częstowanie się papierosami, poczucie wspólnoty z innymi palaczami. Zerwanie z nałogiem oznacza
więc zmianę trybu życia, komentuje dr Korpolewska.

PrzyJazne
okoliczności
Nieoczekiwanym
sprzymierzeńcem może się okazać się na
przykład rodzinny zimowy wyjazd

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 - mówi.
Trzeba podkreślić, że papierosy elektroniczne nie są oczywiście
całkowicie bezpiecznym substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych (z uwagi na zawartość
nikotyny, która jest substancją psychoaktywną). Coraz częściej jednak
podkreśla się ich rolę w redukowaniu szkód zdrowotnych związanych
z paleniem1. Parlament Europejski
zatwierdził właśnie raport Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem
(BECA) i stwierdził, że skutki wapowania będą musiały być porównywane ze zdrowiem osób palących,
a nie ze zdrowiem osób, które nie
palą. Pierwszy raz w historii instytucja europejska formalnie uznała
rolę e-papierosów w procesie rzucenia palenia2.
Każdy moment jest dobry, by
raz na zawsze pozbyć się z naszego
otoczenia papierosowego dymu.
Ważne, by znaleźć narzędzia i okoliczności, które mogą nam w tym
skutecznie i definitywnie pomóc.
1 euractiv.com/section/health-consumers/interview/mep-e-cigarettes-have-a-place-in-eucancer-plan-but-we-must-remain-vigilant/
2 Europarlamento: la sigaretta elettronica è
utile per smettere di fumare (sigmagazine.it)
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Informacje

historia

Heimmana (Chaim Wolf) Toklas, ojciec Ferdinanda (Feibel) Toklas i dziadek Alicji Babette Toklas, kępnianin, był zadeklarowanym przyjacielem Polski

Zapomniana rodzina Toklasów z Kępna

Heimman (Chaim Wolf)
Toklas (1776 -1846)
Heimman (Chaim Wolf) Toklas urodził się około 1820 r. w Kępnie, był synem Markusa Toklas (ur.
1776 r., zm. 1846 r.) i Debory Toklas
(ur. 1780 r., zm.?), oboje urodzeni i
pochowani Kępnie. Ch. Tokles był
znanym przedsiębiorcą w mieście, o
czym wspomina w swojej unikatowej publikacji Isidor Kastan „Kępno, jakim kiedyś było” - „Kępno, as it
once was”, której reprint został wydany przez Muzeum Ziemi Kępińskiej w 2018 r. W swoim wspomnieniu I. Kastan pisze: Dwóch mężczyzn,
którzy także z innych względów zasługują, aby o nich wspomnieć, w
związku ze swoimi poglądami szczególnie dali o sobie znać w tamtym
czasie. To Fischel (Phillip) Wertheim
oraz Heimann (Chaim Wolff) Toklas.
Kiedy wspominamy tych mężczyzn,
musimy sięgnąć do lat sprzed Rewolucji. Pisząc o rewolucji ma na
myśli Wiosnę Ludów, która była
serią ludowych zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848–1849.
Dalej czytamy - Około 1840 roku,
być może nieco wcześniej, w gminie
w Kępnie wydarzyło się coś, co do tej
pory nie miało miejsca i co nie miało się wydarzyć także w przyszłości.
Obaj wyżej wymienieni synowie poważanych rodzin, w wieku młodzieńczym, między 17. a 18. rokiem życia,
ożenili się.
Ch. Toklas był mężczyzną o wielu talentach, zatrudnionym w sklepie
swojego ojca. Chciał się on jednak
dalej uczyć, stąd I. Kastan tak go charakteryzuje – chęć zachodnioeuropejskiego wykształcenia była bardzo
silna i nie do okiełznania.
Wreszcie Ch. Toklas na polecenie ojca udał się do Wrocławia wraz
ze swoim przyjacielem F. Wertheim
w spawach firmowych. (...) wziął ze
sobą przyjaciela, z którym nie potrafił się rozstać – pisze I. Kastan. - To
nie zwróciło jeszcze szczególnej uwagi. W stolicy Śląska najpierw zdjęli
dawny strój żydowski i próbowali jak
najszybciej zostawić za sobą czarno-białe słupki graniczne. Podczas
pierwszego tygodnia nie było żadnych podejrzeń. Kiedy jednak drugi
tydzień upłynął bez wiadomości, a na
pełne strachu zapytania u przyjaciół
z Wrocławia nie było odpowiedzi,
zaczęto panikować. Dewore Nuche
(córka Nuche, nazwana tak, by odróżnić ją od innych o tym samym
nazwisku), matka Toklasa, bardzo
szybko odkryła, co stało się naprawdę – streszcza wydarzenie I. Kastan.
Ucieczkę wymyślił kolega Ch.. Toklasa F. Wertheim, a Chaim zgodził
się wziąć w niej udział. Matki Ch.
Toklasa też nic nie trzymało w Kępnie. - Udała się w drogę, ale uciekinierzy wyprzedzali ją o czternaście
dni i robili wszystko, by zatrzeć
swoje ślady. Dewore Nuche jednak,
kierując się mądrością bohaterki –
nieśmiertelnej Debory – nie straciła
odwagi, przejechała Niemcy wzdłuż
i wszerz, znajdując ostatecznie uciekinierów w Strasburgu! - zaznacza
w swoim publikowanym wspomnieniu I. Kastan. Gdy odnalazła ich Dewore Nuche, Ch. Toklas podporząd-
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kował się matce i wrócił do domu.
Po latach Ch. Toklas i jego żona
cieszyli się aż do sędziwego wieku
rzadką sprawnością umysłową i fizyczną. Toklas przez całe życie był
zdeklarowanym przyjacielem Polski,
i żaden polski szlachcic nie przyjechał do Kępna, nie kontaktując się z
„Panem” Toklasem – pisze I . Kastan.
Autor wspomnień „żydowskiego Kępna”, pisząc o tych dwóch
znanych osobowościach w mieście,
wspomina jeszcze o trzeciej, która
różniła się od nich temperamentem
i charakterem. - To Moritz Wieruszowski (ur. 1815 – zm. 22 września
1884), kupiec i przewodniczący
gminy żydowskiej w Zgorzelcu, syn
ogólnie szanowanego przewodniczącego gminy Dawida Wieruszowskiego. Moritz początkowo „siedział u
stóp” znanego poznańskiego rabina
Akivy Egera, nie po to jednak, aby
samemu zostać rabinem, ale jedynie
po to, aby uzyskać gruntowną wiedzę o Talmudzie – pisze w swojej
książce I. Kastan. Po ukończonych
studiach i znanego poznańskiego
rabina M. Wieruszowski wraz z Ch.
Toklasem i F. Wertheim zakładają
w mieście stowarzyszenie reformatorskiego triumwiratu. - Najpierw
miała powstać „nowa szkoła” z odpowiednim rozkładem nabożeństw
– pisze I. Kastan. - Toklas w tym
celu przygotował jedynie sporych
rozmiarów pokój. Znalazło się także
około dwudziestu członków gminy,
którzy poszli za głosem „nowych”.
Wyznaczono celebransów i idąc za
przykładem wrocławskiej nowej synagogi, wyposażono w dziergany
talar, biret oraz płaszcz modlitewny
w formie stuły. Na tym polegała widoczna część odnowienia. W pozostałym zakresie ograniczono się do
zlikwidowania drugiej modlitwy Jekum Purkam (modlitwa odmawiana
po aramejsku w każdy szabat) oraz
powtórzenia modlitwy Osiemnastu
Błogosławieństw – pisze w swoim
szkicu kulturowym I. Kastan.
Pozostali członkowie gminy żydowskiej przyglądali się tym działaniom z obojętnością. Ówczesny
rabin Malbim, cieszący się dużym
autorytetem zawsze skłonny do konfrontacji, nie uważał nawet za godne
trudu, aby wspomnieć o tym fakcie
z ambony synagogi, twierdząc, że to
nie może się ostać - pisze I. Kastan.
Był przekonany, że ruch założony
przez trzech „buntowników” nie
ma racji bytu w kępińskiej konserwatywnej społeczności żydowskiej.
I nie mylił się. - Nowo narodzone
dziecko niosło w sobie ziarno śmierci. Po krótkim czasie wszystko zanikło. Prawie w tym samym czasie i
po stronie przeciwnej podejmowano
próbę odnowy. Chodziło mianowicie
o utworzenie chasydzkiego miejsca
modlitwy. Tutaj również rabin Malbim nie wykazał się najmniejszym
nawet poczuciem humoru. Był on
w końcu jednym z najbardziej zaangażowanych przeciwników sekty
chasydzkiej. W ostrych słowach z
ambony potępiał tę głupotę. Spowodowało to, że nie doszło do oczekiwanego rozpadu, a stary porządek
utrzymał się bez żadnych zmian –
stwierdza I. Kastan.

Ortodoksi Żydzi w gminie sta- łowcami przedsięwzięcia. Później,
Będąc dla G. Stein powiernicznowili zdecydowaną większość i około 1892 roku, wspólnicy przejęli ką, kochanką, kucharką, sekretarbyli zadeklarowanymi wrogami działalność innej firmy z Seattle o ką, muzą, korektorem i krytykiem
wszystkich rewolucyjnych zmian. nazwie City of Paris, zlokalizowa- zarazem, długo pozostawała w jej
Byli skuteczni chociaż to nie oni nej przy Front Street niedaleko Ko- cieniu. W 1933 G. Stein wydała
rzucali się w oczy.
lumbii.
swój pamiętnik, w którym A. Toklas
Ch. Toklas zmarł w 1846 r i został
F. Toklas i jego brat, Nathan była narratorem i opatrzyła go tytupochowany na kępińskim cmentarzu Toklas (ur. 1857 r. w Kępnie, zm. łem The Autobiography of Alice B.
żydowskim.
5.01.1926 r. w San Francisco), byli Toklas (Autobiografia Alice B. ToFerdinand (Feibel) Toklas
partnerami w firmie Toklas & Kauf- klas). Była to najlepiej sprzedająca się
(1845-1924)
man z Gallewski Kaufman znajdują- książka G. Stein.
W prowadzonym przez Agniesz- cym się w budynku Mottman na rogu
W „Autobiografii” G. Stein przykę Dybek (dziennikarka „Dziennika 4 th i Kapitolu.n. Moses Kaufman tacza anegdotę związaną z trzęsieWschodniego” w Lublinie) na pro- Gallewski urodził się w 1838 roku niem ziemi i pożarami w San Fracifilu FB kalendarzu Alicji Babette w rodzinie Samuela Gallewskie- sco. Alicja miała budzić śpiącego ojca
Toklas 15 grudnia 2021 r. mogliśmy go i Yettle Saft w Kępnie). Ożenił mówiąc mu o katastrofie. Ferdinand
przeczytać taki wpis: - Mój ojciec się z Leibe (Louisa) Gnadenfeld- tylko się przewrócił na drugi bok móbył człowiekiem bardzo zrównowa- Toklas (1839-1923). L. Toklas była wiąc: To nas dopiero skompromituje
żonym. Mawiał na przykład, że pani siostrą Marka, Jakuba, Ferdynan- w Nowym Jorku.
domu nigdy nie powinna tłumaczyć da i Nathana Toklasów oraz ciotJedną z jego zasad, zapamiętasię przed gośćmi z jakichkolwiek nie- ką Alicji B. Toklas. Mieli sześcioro nych przez córkę było – jeżeli już
dociągnięć albowiem skoro jest go- dzieci: Nathan, Levi, Samuel, Isa- człowiek musi coś robić, niechaj to
spodynią to gospodyni niedociągnięć dore, Adolph i Minna, które Louisa robi z wdziękiem.
mieć nie może. (1932). Ferdinand (Fe- wychowała w Kępnie, podczas gdy
W kalendarzu A.B. Toklas, proibel) Toklas urodził się w 1845 roku w M.K. Gallewski przeniósł się do Wa- wadzonym na FB przez A. Dybek,
Kempen (Kępno) w Prusach. Był sy- szyngtonu. M. Gallewski i L. Kauf- 11 lipca 2021 r. czytamy: Dopłynęlinem brata Ch. Toklas Simona Wolffa man zmarli w tym samym roku 1923 śmy do Nowego Jorku. Ekspresowy
(Wolf) Toklas (ur. 1814 r. w Kępnie) i w San Francisco.
parowiec „Fulda” to nowoczesny
Amalie Malchen Gnadenfeld - Toklas
Ostatecznie bracia Toklas roze- statek, na którym armator Norddeut(ur. 1815 r. w Kępnie). Razem wycho- szli się z M. Gallewskim i firma prze- scher Lloyd eksperymentalnie załowywali siedmioro dzieci: Marcusa kształciła się w G. Kaufman & Sons. żył elektryczne oświetlenie. Trasę z
Maxa Tokles (1835-1917), Hermanna
W 1893 F. Toklas i jego rodzina Bremerhaven pokonywaliśmy ponad
Schapsa Toklas (1837-1839), Louisa przenieśli się do Seattle, aby zarzą- tydzień. Podróżowałam w jednej kaGnadenfelda Toklas (1839-1923), Ja- dzać na miejscu swoimi inwesty- binie z rodzicami. Wracamy do domu
coba Williama Toklas (1844-1925), cjami. F. Toklas był członkiem kon- z Prus, prawie pół roku byliśmy w
Ferdinanda Toklas (1845-1924), Hul- gregacji Ohaveth Sholem, synagogi Kempen, u moich dziadków. Zapadae Toklas (1848-1905) i Nathana To- reformowanej w Seattle.
miętam babcię Amalię jako wysoką,
klas (1857-1926). Urodzeni w Kępnie,
F. Toklas i E. Lewińska mieli cór- elegancką i opanowaną, dziadka Sizmarli po emigracji w USA, prócz kę Alice B. Toklas oraz syna, Claren- mona Wolffa, jako cichego i łagodHermana, który w wieku dwóch lat ce Ferdinand, urodzonego w 1887 r.
nego. Mój ojciec pochodzi z patriozostał pochowany na cmentarzu żyF. Toklas zmarł w 1924 roku w tycznej polskiej rodziny. Jego dziadek
dowskim w Kępnie.
sanatorium Oaks w Los Gatos (Ka- organizował pułk dla Napoleona.
Brat Ferdinanda, Marcus Toklas lifornia).
Dziadek Simon zaraz po ślubie rzucił
(ur. 2.01.1836 r. w Kępnie, zm. 30.10.
Alice Babette Toklas
żonę by walczyć na barykadach Pa1917r. w Nowym Jorku) założył fir(1877-1967)
ryża. Żona odcięła go od wszelkich
mę Max Toklas & Co w San FranciAlice Babette Toklas urodziła dochodów więc szybko wrócił. Był
sco, a drugi brat, Jacob William To- się 30 kwietnia 1877 w San Francisco. rabinem Ostrowa, niewielkiego miaklas (ur. 25.05.1844 r. w Kępnie, zm. Przez wiele lat była partnerką pisar- steczka pod Kaliszem. Organizował
1925 r. w Hebrajskim Domu Starców ki Gertrude Stein, którą poznała w dla mnie eleganckie wycieczki. (1885)
w San Francisco) zarządzał firmami Paryżu w 1907 r. Prowadziły razem
Karta ze złoconymi krawędziadom otwarty, odwiedzany przez ame- mi i złotym nadrukiem, znaleziona
handlowymi w Waszyngtonie.
F. Toklas przybył do Stanów rykańskich pisarzy, takich jak Er- w San Francisco, to zaproszenie
Zjednoczonych w 1863 roku, w wieku nest Hemingway czy Sherwood An- z 1885 roku na 50. rocznicę ślubu
18 lat. Osiadł w San Francisco i służył derson i awangardowych malarzy, dziadków Alicji B. Toklas (ABT) w
w kawalerii podczas wojny secesyj- m.in. Picassa, Matisse’a i Braque’a. Kempen w Prusach, czyli Kępnie w
nej. W 1868 F. Toklas został
Polsce. Simon Wolff Toobywatelem Stanów Zjedklas urodził się tu w 1814
noczonych, a 1876 r. ożenił
roku, Amalie Gnadenfeld
się z Emelią Lewińską (ur.
rok później, w tym samym
1856 r., zm. 1897 r.).
miasteczku w WielkoOjciec Emelii, Louis
polsce. Na początku 1885
Levinsky,
zainwestował
roku Emelia/Emma i Ferw imperium handlowe Todynand Toklas wyjechali
klas. W 1875 roku F. Toklas
z ośmioletnią ABT z San
zawiązał spółkę z Paulem
Francisco do Nowego JorSingermanem i Hymanem
ku, dotarli do Hamburga
Auerbachem.
i dalej do Kępna. ZaproOtworzyli sklep w Seatszenie to jeden z dowodów
tle w stanie Waszyngton na
na pobyt ABT w Polsce.
Front Street. Ferdinand
Drugim jest lista pasażemieszkał w San Francisco,
rów SS „Fulda”, którzy na
zajmując się księgowością
początku lipca 1885 dotarli
i zakupami na zachodnim
do portu w Nowym Jorku.
wybrzeżu Max Toklas & Co.
Za
http://jot101ok.blogPrzeniósł   się do Seatspot.com
tle i wraz z P. SingermaZłoconą kartę znanem otworzył firmę hanleziono w San Francidlową o nazwie Toklas and
sco, skąd pochodziła jej
Singerman.
amerykańska rodzina. To
W 1891 roku F. Toklas
zaproszenie na 50. roczi P. Singerman sprzedali
nicę ślubu jej dziadków
swoją firmę nowej korpow Kempen (Prusy) w PolAlicja Toklas, lata 20. Fot. thttpsteintoklaswielekobiet.blogspot.com
racji, choć pozostali udziasce. Jej dziadkiem był Si-
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Historia
mon Wolff Toklass urodzony w 1814
roku w Kępnie pod Poznaniem, w
Wielkopolsce, a babcią urodzoną
rok później w tym samym mieście
była Amalie Gnadenfeld. Ich syn,
Ferdinand Toklass, urodzony w 1845
r. w Kępnie, do 1880 r. mieszkał pod
adresem 1880 922 O’Farrell St, San
Francisco, Kalifornia, USA i wydaje
się, że usunął jedną z liter od swojego nazwiska. Ożenił się z niejaką
Emmą Levinsky na początku lat 70.
XIX wieku i mieli syna (Clarence) w
1872 i córkę Alice Babette Toklas 30
kwietnia 1877 w San Francisco. Ojciec pracujący dla krewnego, Max

recenzja
kucharskie i wspomnienia. Pisała artykuły dla kilku magazynów
i gazet. Zajmowała się też spuścizną
literacką Gertrudy. Fatalnie skonstruowany testament G.Stein nie
gwarantował A.B. Toklas dobrobytu
ani nawet minimum na przeżycie.
Do tego doszły problemy ze zdrowiem. Praktycznie zmarła w nędzy
w 1967 roku. Miała 89 lat. Obie
pochowane są niedaleko siebie na
cmentarzu Père Lachaise.
Na 10 lat przed śmiercią Alicja
przeszła na katolicyzm, zdecydowała
się na ten krok, uznawszy, że tylko
tak połączy się z Gertrudą w niebie.

Zaproszenie na rocznicę ślubu do Kępna. Fot. https://jot101

Toklas, jako księgowy w Brown &
Co, producenci odzieży z 24 Sansome
St, San Francisco. Biografia Alice B.
Toklas (Uniwersytet Nebraski 1991.)
Na początku 1885 roku Emma i
Ferdinand wyjechali do Nowego Jorku ze swoją ośmioletnią córką, w drodze do Polski na złotą rocznicę ślubu
rodziców Ferdynanda… wylądowali
w Hamburgu… [i] udali się do Kempen, gdzie przebywała rodzina Toklasów. zebranych na uroczystość. Alice
zastała babcię wysoką, elegancką i
opanowaną, a dziadka cichego i łagodnego, pomimo rodzinnych opowieści o jego eskapadach w powstaniach w Paryżu w 1848 roku.
Linda Simon pisze o dziadku
Alicji, że „…po swoich eskapadach
na barykady został zmuszony do
powrotu do Polski”, gdzie malował
i „zadowolił się nadmierną patriotyczną frajdą” – więc pisanie było
we krwi.
Jest dowód pobytu A.B. Toklas
w XIX wiecznym Kępnie, które
wówczas było miejscowością na terenie ówczesnych Prus. Na jednym
z amerykańskich blogów poświęconym ciekawostkom literacko-historycznym pokazano zaproszenie na
wydarzenie z 1885 roku – złote gody
dziadków 7-letniej wówczas Alicji.
Uroczystość odbyła się Kępnie. Na
dodatek w amerykańskich archiwach zachowały się listy pasażerów
parowca, który kursował wówczas
między Bremą a Nowym Jorkiem.
Na początku lipca 1885 roku na jego
pokładzie podróżowali państwo Toklas z córką. Zbieżność nie może być
przypadkowa – wracali z rodzinnych
uroczystości w Kempen.
To dla nas bardzo ciekawe, bo
choć amerykańskie źródła podają, że
obecność przodków A.B. Toklas w
Kępnie jest datowana od XVIII wieku, to nie zachował się żaden ślad po
osobach o tym nazwisku.
G. Stein zmarła w Paryżu
w 1946 roku. A.B. Toklas przeżyła
ją o 21 lat. To w tym czasie zaczęła
pisać. Opublikowała dwie książki

G. Stein miała tam zagwarantowane
miejsce jako geniusz, za którego uważała ją A.B. Toklas.
W 2011 r. na ekrany kin wszedł
obraz Woody Allena pt. „O północy
w Paryżu”, w którym oddaje hołd paryskiej „cyganerii” z lat 20-tych XX
wieku. Sentymentalny film został
nagrodzony Oskarem za scenariusz,
stał się jednym z najbardziej kasowych hitów w dorobku scenarzysty
i reżysera. Już pierwszej części filmu
obok m.in. Pabla Picassa, Ernesta
Hemingwaya i G. Stein pojawia się
A.B. Toklas grana przez Terese Bourou-Rubinsztein.
W marcu ubiegłego roku, w rocznicę organizacji złotych godów państwa Toklas w Kępnie, „Tygodnik
Kępiński” opublikował tekst przybliżający postać A. Toklas, znanej w dorosłym życiu jako członkini paryskiej
bohemy z przełomu XIX i XX wieku.
Toklas stała rozpoznawalna w latach
30. ubiegłego wieku i w następnych
po tym, jak G. Stein napisała „Autobiografię Alicji B. Toklas”, przewrotnie „chowając się” za postacią swojej
życiowej, wieloletniej partnerki.
Mirosław Łapa
Bibliografia:
- Agnieszka Dybek „Nasza Alicja z krainy
Picassa i Hemingwaya”, TK nr 10 (1419) z
18.03.2021 r. str. 4
- AD „Z Ameryki do Kępna” TK nr 28 (1437)
z 22.07.2021, str.4
- https://www.geni.com/
- www.jmaw.org/toklas-jewish-washington/
- wikipedia.org
- https://jot101.com/
- Kalendarz Alicji B. Toklas na FB z 2021
r. Projekt literacki, którego bohaterką jest
autorka książki kucharskiej i wspomnień
Alicja Babette Toklas. Wszystkie postacie,
dzieła sztuki, potrawy i miejsca –
autentyczne. Przytaczane historie się
wydarzyły lub zaistniały w literaturze. Fikcją
jest jedynie powszechna narracja w pierwszej
osobie.
- Isidor Kastan „Kępno, jakim kiedyś było”
-„Kępno, as it once was”, reprint wydany
przez Muzeum Ziemi Kępińskiej w 2018 r.

Rok 2022 wielbicielom książek przyniesie zapewne wiele wydawniczych atrakcji. Już jego
początek wydaje się być niezwykle ciekawy. W dzisiejszym numerze „TK” chcemy zachęcić naszych czytelników do nietypowej lektury. Autorką książki „O humorze i u/śmiechu.
Jak rozśmieszać siebie i innych” jest Henryka Radziejowska-Semków - kępnianka, córka
znanego w Kępnie nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych - Stefana Grzesiaka, nauczyciela tajnych kompletów podczas II wojny światowej. Henryka Radziejowska-Semków jest
absolwentką kępińskiego „Sucharka”, polonistką i nauczycielem akademickim. Kto szuka erudycyjnego eseju o u/śmiechu, nie będzie zawiedziony, kto zaś poradnika rozwoju
osobistego – dostanie dokładnie to, czego potrzebuje w trudnym czasie pandemicznych i
popandemicznych problemów

O humorze i u/śmiechu.
Jak rozśmieszać siebie i innych

Książka o rozśmieszaniu, śmiechu, uśmiechu i tym, jak korzystać ze
śmiechu w codziennym życiu, autorstwa Henryki Radziejowskiej-Semków zdaje się wpisywać w ciekawy
nurt badań i publikacji wiążących
śmiech (czy w szerszym ujęciu: humor)
z czasami pandemii. To tylko jeden z
powodów, dla których powinna znaleźć się na rynku wydawniczym – dopowiada i teorię, i praktykę do analiz
tzw. koronahumoru i zachowań sprzyjających higienie psychicznej w okresie
obostrzeń, nie przestając być przy tym
wyczerpującym kompendium zjawiska czy – jak kto woli – tematu.
Zainteresowanie szerokiego grona czytelników – o których za chwilę
– wzbudzić może i część teoretyczna,
i praktyczna. Bardzo słusznie Autorka zastosowała strukturalny podział
swojej książki, podkreślając zarówno powiązanie teorii z praktyką, jak i
możliwość ich oddzielenia. Część teoretyczna oparta jest na niezwykle rozległej i szczegółowej analizie źródeł i nie
ogranicza się do jednego kręgu kulturowego. To można zresztą powiedzieć
również o części praktycznej, w której
jest mowa o utworach literackich z całego świata i zastosowaniu technik czy
ćwiczeń znanych z tradycji wschodnich. Przekrojowy charakter tej części
zapewnia jej autonomię i czyni niemal
osobną publikacją. Podobnie jest z częścią praktyczną, która może być użytkowana również bez teoretycznej podbudowy, jeśli odbiorcami będą przede
wszystkim osoby mogące wykorzystać
zalety śmiechoterapii w praktyce zawodowej. Uważam, że strategia promocyjna książki powinna oprzeć się
na jasnym wskazaniu obu walorów:
podkreśleniu, że to mająca cechy podręcznika historia śmiechu i humoru
oraz miejsca tematu w nauce (dla teoretyków i osób szukających opracowania
do swoich publikacji, badań i prac naukowych) i zaznaczeniu, że przyda się
każdemu, kto w swoje pracy wykorzystuje szeroko rozumiane strategie terapeutyczne (to znacząca rzesza odbiorców, którą można by w odpowiednich
miejscach wskazać). Co więcej, książkę
można potraktować jako gotowy zbiór
zadań warsztatowych i prezentować
również tę metodyczną właściwość.
To potencjał wydawniczy, którego nie
należy marnować, wystarczy jedynie
dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców, najlepiej dzięki kanałom cyfrowym (fora, grupy na Facebooku itp.).
Wysiłek włożony przez Autorkę w
zgromadzenie i opracowanie ćwiczeń
związanych ze śmiechem i humorem, jest
godny zarówno podziwu, jak i szerokiego
rozpropagowania. Łączy się w nich elementy psychiczne i fizyczne, duchowość
współgra tutaj z budowaniem tożsamości i wypracowywaniem codziennych
nawyków. Ta wieloaspektowość sprawi,
że – choć może to zabrzmieć jak truizm –

każdy znajdzie tu coś dla siebie. Podobnie
znaczenia ma odwołanie do wielu tradycji
i kultur i użycie ich elementów do tworzenia owych ćwiczeń. W części praktycznej
pojawiają się znane wszystkim baśnie,
dla wszystkich tych, którzy lubią się czuć
bezpiecznie wśród motywów i wątków,
jak i te egzotyczne, pochodzące z kultur
odległych mentalnie od Europy, m.in. z
Mongolii i Wietnamu. To doskonała lekcja
historii i filozofii, czyli warstwa mogąca
zostać doskonale wykorzystana w różnorakich działaniach edukacyjnych. Można
by się pokusić o stworzenie na podstawie
owych ćwiczeń gotowych konspektów
zajęć dla różnych grup wiekowych, takich, w których śmiech może odgrywać
decydującą rolę, jak i takich, które opierają
się na schematach i motywach literackich
i szerzej: kulturowych. Jednocześnie pozycja zawiera porady, jak ćwiczyć uśmiechanie się w samotności – albo: tylko we

dawaniem dźwięków oczyszczających
atmosferę. Dla naukowców zajmujących się śmiechem w teorii i praktyce, i
dla odbiorców „niezrzeszonych” w akademickich gildiach, szukających ciekawej lektury i podpowiedzi w zakresie
przynoszącej pozytywne skutki zmiany
codziennych zachowań. Dla nauczycieli, terapeutów i wielu innych grup związanych zawodowo z przywracaniem
duchowej i psychicznej stabilności osobom w większych i mniejszych kryzysach. Czytelnik znajdzie tam i mnóstwo
ciekawostek dotyczących roli śmiechu
w historii i współczesności, i tyle samo
porad dających się zastosować od ręki.
Kto szuka erudycyjnego eseju o u/śmiechu, nie będzie zawiedziony, kto zaś poradnika rozwoju osobistego – dostanie
dokładnie to, czego potrzebuje w trudnym czasie pandemicznych i popandemicznych problemów.

własnym towarzystwie – co z kolei czyni
ją poradnikiem rozwoju osobistego.
W lekturze szczególnie zaciekawiły mnie informacje na temat jogi
śmiechu, technik zarazem szerzej
nieznanych, jak i korespondujących z
rosnącym zainteresowaniem jogą. Podjęcie tego tematu z pewnością powinno
zostać wyeksponowane w notce okładkowej i tekstach promocyjnych. Joga
śmiechu to tylko jeden z przykładów
tego, jak mocno propozycja H. Radziejowskiej-Semków wpisuje się w nasz
współczesny model życia i preferencje
dotyczące form spędzania wolnego
czasu i budowania nawyków.
Na koniec zatem podkreślę raz jeszcze, że to pozycja godna uwagi zarówno
w środowisku naukowym, jak i dla szerokiego grona odbiorców, dzięki jasnej i
przystępnej strukturze wywodu i pomysłom na ćwiczenia opartym na rozumianym również przez niespecjalistów elementach kultury. To książka zarówno
dla tych, którzy lubią się śmiać, bo tylko
im podpowie, jak robić to częściej, jak
i dla całej reszty, wymagające dodatkowej stymulacji i nieużywanych dotąd w
dyskursie publicznym argumentów za
rozszerzaniem ust od ucha do ucha i wy-

Liczę na to, że dzięki tej książce Polki i Polacy rzeczywiście będą się częściej uśmiechać.
Krzysztof Bernaś

Od autorki książki
Moja publikacja jest propozycją ucieczki od
psychicznej presji wywołanej zagrożeniem koronawirusem i poszukiwaniem wytchnienia poprzez przywoływanie pogodnych, radosnych myśli i śmiania się
wbrew wszystkiemu, co nas gnębi i dołuje.
Adresowana jest do dorosłych - szczególnie do
tych, którzy mają wpływ na wychowanie dzieci, a więc
do rodziców, nauczycieli, opiekunów, animatorów, terapeutów. Zawiera ona kilkadziesiąt gotowych propozycji zabaw dla dzieci, które mogą wywołać uśmiech/
śmiech, być pomocne w kształtowaniu poczucie humoru młodszych i starszych dzieci.
Ale publikacja ma też charakter bardziej uniwersalny, gdyż moim celem jest przekonanie Czytelników,
że humor jest istotną częścią składową szczęśliwego
życia, a u/śmiech tworzy podstawę do rozwoju wszystkich elementów struktury psychofizycznej człowieka.
Bardzo bym pragnęła, by książka ta przyniosła
czytelnikom radość, by była swoistym antidotum w
sytuacjach obciążenia psychicznego wywołanego
pandemią, czy też innymi zagrożeniami, by podpowiadała, jak poszukiwać swojego „śmiechowego
azylu” i jak w twórczy sposób wykorzystywać zamieszczone w publikacji propozycje ćwiczeń i zabaw
ze śmiechoterapii.
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Wiadomości

informacje
Szkoła w Hanulinie przystąpiła do kampanii „Dumni
z Polski”

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Mnichowicach

Hanulin „Dumny Będzie nowa droga w Mnichowicach
z Polski”

- Każda szkoła, która nosi imię
wielkiego Polaka, ma szczególne
powody do dumy i spełnia w swojej
społeczności lokalnej ważną misję
w obszarze edukacji patriotycznej.
Bardzo się cieszę, że mogliśmy wesprzeć te placówki – mówi Krzysztof

Tenerowicz, prezes Centrum Grabskiego, pomysłodawca akcji skierowanej do kilkudziesięciu szkół podstawowych w całej Polsce. Trafiły do
nich bezpłatne materiały edukacyjne
o tematyce patriotycznej, przybliżające sylwetki wybitnych Polaków i
ich osiągnięcia. W pakiecie znalazły
się również biało-czerwone gadżety,
m.in. chorągiewki, baloniki, długopisy i notesy.
W województwie wielkopolskim
kampanią zostały objęte Szkoła Pod-

stawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Hanulinie oraz Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Biadkach.
Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu inicjatywy przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego.
- Przesyłka z materiałami „Dumni z Polski” była dla nas miłym zaskoczeniem. Wszystkie materiały zostały
przekazane zespołowi nauczycieli,
który odpowiada za przygotowywanie
konkursów oraz uroczystości patriotycznych – informuje dyrektor szkoły
w Hanulinie. Władze szkoły w Biadkach zapewniają, że materiały przydadzą się na zajęciach szkolnych, ale też
w grupach przedszkolaków podczas
najbliższego święta narodowego.
Kampania „Dumni z Polski”
to ogólnopolska inicjatywa, w którą włączyły się gminy i powiaty w
całym kraju, a także wiele zagranicznych placówek – ambasad i
konsulatów RP. Pod hasłem „Dumni
z Polski” zorganizowano już setki
imprez: koncertów, zawodów sportowych i konkursów. Więcej informacji
o kampanii można znaleźć na stronie
internetowej www.dumnizpolski.pl.
Oprac. m

Zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej
Myjomice-Ostrówiec

Podsumowali
miniony rok

Rozpoczął się czas walnych zebrań sprawozdawczych ochotniczych
straży pożarnych. 5 lutego br. zebranie odbyło się w OSP Myjomice-Ostrówiec. W zebraniu uczestniczyli
zaproszeni goście, m.in.: zastępca
komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, st. kpt. Jarosław
Kucharzak, sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie,
dh Aneta Szydlik, sołtysi wsi oraz
delegacja z zaprzyjaźnionej jednostki
OSP Baranów Osiedle Murator.
Na początku zebrania wprowadzono uroczyście sztandar jednostki.
Sprawozdanie za 2021 r. wygłosił preZarząd jednostki
i zaproszeni goście

zes jednostki, dh Tomasz Kupczyk.
Sprawozdanie finansowe oraz plan
finansowy na bieżący rok przedstawił
skarbnik, dh Piotr Kopeć. Działalność operacyjną JOT zaprezentował
natomiast naczelnik, dh Aleksander
Pawlak. Następnie sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej przedstawił dh
Michał Krawczyk, wnioskując o
udzielenie absolutorium dla Zarządu
OSP za 2021 r. Zebranie udzieliło je
jednogłośnie.
Podczas spotkania poinformowano również o przyznaniu tytułu Strażaka Roku 2021 jednostki Myjomice-Ostrówiec, którym ogłoszony został
dh Tomasz Kraus.
Oprac. KR

8 lutego br. w Mnichowicach podpisana została umowa z wykonawcą
zadania obejmującego przebudowę
drogi powiatowej w tejże miejscowości. Warto przypomnieć, że na realizację tego przedsięwzięcia Powiat
Kępiński pozyskał dofinansowanie w
kwocie 14 250 000 zł w ramach Programu „Polski Ład”.
Wykonawcą prac zgodnie z
przeprowadzonym postępowaniem
przetargowym będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix”
Sp. zo.o. Koszt zadania zgodnie z
podpisaną umową wyniesie łącznie
15 651 125,88 zł. Stosowną umowę
parafowali ze strony Powiatu starosta Robert Kieruzal, wicestarosta
Alicja Śniegocka przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Trojaka. Ze
strony wykonawcy prezes Zarządu
firmy Kajetan Sowa.
Zakres inwestycji obejmować
będzie rozbudowę drogi powiatowej
w Mnichowicach rozpoczynając od
skrzyżowania z drogą powiatową i
dalej przez miejscowość na odcinku
około 2,5 km dodatkowo na długości 200 m w nowym śladzie powstanie odcinek nowej drogi, którą
zaprojektowano częściowo w śladzie
istniejącej drogi gruntowej oraz po
terenie pól uprawnych, omijając w
ten sposób centrum miejscowości co
stworzy naturalną obwodnicę. - Podpisana dziś umowa otwiera kolejną z

tę geometrii i parametrów łuków,
poszerzenie jezdni do 6,0 metrów,
przebudowę skrzyżowań z drogami
gminnymi i powiatowymi, rozbiór-

Po podpisaniu umowy. Od lewej: skarbnik Marcin Trojak, wicestarosta Alicja Śniegocka,
starosta kępiński Robert Kieruzal, prezes Zarządu Kajetan Sowa, sołtys Mnichowic
Małgorzata Klofta

dawna. Pozyskanie dofinansowania
w ramach Programu „Polski Ład”
pozwoli na kompleksową przebudowę drogi w obrębie tej miejscowości.
Przed nami 14 miesięcy na realizację inwestycji, która mam nadzieję,
przebiegnie sprawnie pod czujnym
okiem mieszkańców Mnichowic –
stwierdza R. Kieruzal.
Inwestycja obejmować będzie
frezowanie profilujące istniejącej
drogi, roboty ziemne, budowę jezdni
o nawierzchni bitumicznej, korek-

kę istniejących i budowę zjazdów,
budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych o szer. 2,5
metra, chodników, peronów i zatok
autobusowych, odwodnienie drogi,
rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami wraz
ze ściankami czołowymi, budowę
oświetlenia ulicznego oraz wykonanie elementów organizacji ruchu.
Zadanie zostanie zrealizowane w
ciągu najbliższych 14 miesięcy.
Oprac. m

Przyrost liczby porodów w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wykazało osiem szpitali w Wielkopolsce – w tym kępiński

Wzrost liczby porodów
w kępińskim szpitalu

W minionym roku w 34 wielkopolskich szpitalach odebranych
zostało 32,8 tysiąca porodów.
Od 2018 r. we wskaźnikach demograficznych naszego województwa
utrzymuje się tendencja spadkowa.
Z roku na rok liczba porodów maleje.
Jednak Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zanotował wzrost hospitalizacji porodowych. W 2020 r. w Kępnie urodziło
się 467 dzieci. W ubiegłym roku było
to już 735 noworodków. Jest to aż 268
przyjęć więcej w skali zaledwie jednego roku. - Jesteśmy z tego bardzo
dumni. Świadczy to o dobrym odbiorze przez pacjentki naszych oddziałów położniczo-ginekologicznego i
noworodkowego. To też pokazuje,
że kierunek naszych działań inwestycyjnych rozwoju szpitala jest właściwy. Aktualnie trwa rozbudowa i

modernizacja tych dwóch oddziałów
– podkreśliła dyrektor SPZOZ Kępno, Beata Andrzejewska.
Na szczęście nie tylko kępińska
placówka odnotowała sukces w tym
zakresie. Więcej porodów w 2021 r.
w porównaniu z rokiem poprzednim
wykazało osiem szpitali. Placówką,
która w ciągu roku odnotowała największy przyrost liczby odebranych
porodów, był Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w
Poznaniu przy ul. Polnej. W 2020 r.
odebrano tam 6,2 tysiąca porodów, a
w ubiegłym roku – 6,8 tysiąca. Statystycznie przy ul. Polnej odbierano
co piąty poród w województwie. O
90 wzrosła liczba porodów w Koninie, o 55 – w Jarocinie, o 43 – w
Lesznie, o 30 – w Gnieźnie, o 8 – w
Chodzieży i o 1 – w Turku. W pozostałych wielkopolskich placówkach

w 2021 r. odnotowano mniejszą lub
równą (Piła) liczbę porodów w porównaniu z 2020 r.
Z danych wielkopolskiego oddziału NFZ wynika, że pacjentki
spoza Wielkopolski coraz chętniej
wybierają porodówki w szpitalach
naszego województwa. W 2021 r. w
wielkopolskich szpitalach odebrano
ponad 2,6 tysiąca porodów od kobiet
z innych województw. Najczęściej, bo
691 razy, rodziły u nas mieszkanki
województwa lubuskiego. 496 porodów odebrano od kobiet z województwa dolnośląskiego, a 382 – łódzkiego.
Z kolei poza naszym województwem rodziło 1,9 tysiąca wielkopolanek. Najwięcej z nich zdecydowało
się urodzić w szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego – 561,
dolnośląskiego – 366 oraz łódzkiego
– 257.
KR

Dzięki obywatelskiemu ujęciu policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego. 55-latek
kierował samochodem ciężarowym, mając w organizmie 2,33 promila alkoholu

Ujęcie obywatelskie pijanego kierowcy

15 lutego br., około godziny
15.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał informację, że drogą krajową numer
11 w miejscowości Słupia pod Kępnem porusza się samochód ciężarowy marki Scania, którego kierujący
jest najprawdopodobniej nietrzeź-
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kluczowych dla Powiatu Kępińskiego inwestycję drogową o potrzebie
realizacji, której mieszkańcy Mnichowic w gminie Bralin mówili od
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wy. - Zgłaszający na bieżąco informował dyżurnego o kierunku jazdy
scanii, nawet wtedy, gdy ten skręcił w
boczną drogę. Ponadto zgłaszającemu oraz innym świadkom zdarzenia
udało się skutecznie zablokować ciężarówkę i udaremnić kierującemu
nią mężczyźnie dalszą jazdę – mówi

oficer prasowy KPP Kępno, sierż.
Rafał Stramowski. Funkcjonariusze, po dotarciu na miejsce, zbadali
trzeźwość 55-letniego mieszkańca
powiatu średzkiego, kierującego scanią – badanie wykazało 2,33 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Oprac. KR

Straż pożarna
Fot. KP PSP Kę

pno

informacje

lęcka
Fot. OSP Szklarka Mie
d Kępnem

Fot. KP PSP Kępno

Fot. KP PSP Kępno

Fot. OSP Słupia po

Orkany Dudley i Eunice wyrządziły wiele szkód w kraju

Fot. OSP Baranów

W ostatnich dniach pogoda dawała się nam we znaki w związku z przejściem nad Polską dwóch orkanów – czyli wichur na obszarach z niskim ciśnieniem atmosferycznym. Pierwszy z nich – nazwany Dudley
– dotarł do Polski w czwartek, 17 lutego br., natomiast Eunice przybyła w sobotę, 20 lutego br. Oba orkany
przyniosły ze sobą silny wiatr z bardzo mocnymi podmuchami, intensywne opady i lokalne burze. Porywy
wiatru przekraczały 120 km/h. Żywioł wyrządził liczne szkody. Uszkodzone budynki, powalone drzewa,
połamane konary, braki w dostawie prądu, utrudnienia na drogach (w tym przewrócone samochody, głównie
ciężarowe), w transporcie kolejowym, jak i lotniczym. Niestety, nie obyło się również bez ofiar śmiertelnych
oraz osób poszkodowanych.
Orkan Dudley poczynił olbrzymie zniszczenia głównie w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. W Dobrzycy obok Pleszewa przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła kilkadziesiąt domów. W Wielkopolsce straż pożarna interweniowała około 2400 razy, z czego interwencji, które dotyczyły budynków mieszkalnych, było ponad 600. Szczególnie ucierpiał powiat pleszewski,
kaliski oraz turecki. W skali województwa poszkodowana jest jedna osoba – drzewo przewróciło się na
mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego.
Spustoszenie w Polsce siała również Eunice. Tym razem w Wielkopolsce strażacy otrzymali ponad 2300
zgłoszeń, z czego ponad 500 dotyczyło uszkodzonych budynków. Najwięcej zdarzeń w województwie miało
miejsce w powiatach: poznańskim, szamotulskim, pilskim, złotowskim i wągrowieckim. W wyniku sytuacji
atmosferycznej w Wielkopolsce odnotowana została jedna ofiara śmiertelna – w Babim Dworze w powiecie
złotowskim drzewo spadło na jadący samochód. Wojewoda wielkopolski, Michał Zieliński, zapewnił, że
osoby najbardziej poszkodowane przez wichury uzyskają doraźną pomoc finansową. Do tego dochodzą odszkodowania w ramach ubezpieczeń.
21 lutego br., w czasie, kiedy wciąż usuwane były szkody wyrządzone przez orkany, do Polski nadciągnął
kolejny – Franklin. Na szczęście w Polsce był on znacznie słabszy i mniej niszczycielski niż jego poprzednicy.
Wichury również w Kępińskiem
Gwałtowna pogoda wyrządziła szkody również w powiecie kępińskim. Od 17 do 21 lutego br., do godziny 8.00, w związku z silnymi porywami wiatru strażacy z terenu powiatu kępińskiego interweniowali
66-krotnie, z czego 22 zdarzenia dotyczyły uszkodzonych budynków. - Działania strażaków polegały na
usuwaniu zagrożeń w postaci nadłamanych konarów drzew i naderwanych elementów budynków oraz zabezpieczaniu mienia w budynkach, w których doszło do uszkodzenia dachu – podsumowuje oficer prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, kpt. Paweł Michalski.
Wśród największych szkód wyrządzonych przez wichury znalazło się całkowite zniszczenie budynku
gospodarczego w miejscowości Weronikopole. - Strażacy zabezpieczyli mienie przy pomocy plandek –
mówi strażak. Z kolei w Świbie w czwartek, około godziny 5.30, samochód ciężarowy przewrócił się na
drogę. - Na szczęście kierowca nie wymagał pomocy medycznej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie podstawiono drabinę przystawną, po której kierowca zszedł z kabiny.
Następnie działania strażaków polegały na pomocy w przywróceniu przejezdności drogi – relacjonuje.
Na szczęście w naszym powiecie nikt nie odniósł obrażeń ciała w związku z występującymi zjawiskami
atmosferycznymi.
KR

Fot. KP PSP Kępno

Fot. OSP Myjomice-Ostrówiec

Fot. OSP Myjomice-Ostrówiec

Fot. KP PSP Kępno

Fot. OSP Słupia pod Kępnem

Wichury wyrządziły szkody
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Sport

Piłka nożna
Co słychać u rywali
orła mroczeń
i gks-u rychtal?

Piłka nożna >>> Powoli kończy się w regionie sparingowe granie. Większość zespołów
wykonywała ostatnie szlify przed startem rozgrywek ligowych

Za niespełna miesiąc 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.

Piłkarska wiosna tuż-tuż. Podczas minionego tygodnia odbyły się kolejne mecze sparingowe w naszym regionie. Efektowną wygraną zanotowała Victoria Skarszew, piątoligowy rywal Orła Mroczeń
i GKS-u Rychtal. Lider rozgrywek rozbił Masovię Kraszewice aż 9:0. Niezwykle intensywny tydzień
ma za sobą jedyny, drugoligowy, przedstawiciel naszego regionu.
Kaliszanie już w najbliższą so- cowi z Kleczewa. Sokół ostatecznie też trzecioligowa Pogoń Nowe Skalbotę zainaugurują piłkarską wiosnę poległ w Kaliszu 1:6. Z kolei porażką mierzyce, która sprawdzała się na tle
podczas wyjazdowego meczu w 3:4 zakończył się ostatni sparing w trzecioligowych rezerw ŁKS-u Łódź.
Rzeszowie. Ostatnie dwa tygodnie są ramach zimowego okresu przygoto- Sparing zakończył się porażką piłkawięc bardzo intensywne dla kaliskie- wawczego rozegrany z pierwszoligo- rzy z Nowych Skalmierzyc 0:1. BAS
go drugoligowca. Podczas minione- wą Miedzią Legnica. Spotkanie było
go tygodnia gracze KKS-u rozegrali wyrównane, choć to gracze KKS-u, Wyniki ciekawszych sparingów
trzy mecze kontrolne. Dwa z nich tre- przez większość meczu, musieli go- Lech II Poznań – Jarota Jarocin ...............– 5:0
ner Bogdan Zając zaserwował swo- nić wynik. W ekipie z Wału Matejki Miedź Legnica – KKS Kalisz .....................– 4:3
im podopiecznym w środę, 16 lutego. na listę strzelców wpisali się Bartło- ŁKS II Łódź – Pogoń Nowe S. ...................– 1:0
Polonia Kępno – Prosna Wieruszów .........– X:X
Pierwszy, środowy sparing, rozgry- miej Putno i dwukrotnie Mateusz
KKS Kalisz – Sokół Kleczew .....................– 6:1
wany z rezerwami Rakowa Często- Wysokiński. Mimo porażki, ostatni
Victoria Ostrzeszów – WKS Wieluń ...........– 2:1
chowa, był okazją do przetestowania sprawdzian formy kaliszanie mogą
GKS Rychtal – TOR Dobrzeń Wielki ..........– 1:3
kolejnych zawodników Akademii Pił- zaliczyć do udanych, bowiem zarówJarota II Jarocin – Piast Kobylin ..............– 2:7
karskiej KKS-u Kalisz. Młody, kali- no z gry jak i ze stałych fragmentów, KKS Kalisz – Raków II Częstochowa .........– 0:3
ski zespół nie był w stanie zatrzymać KKS kilkukrotnie zagroził zespołowi Victoria Skarszew – Masovia Kraszewice ...– 9:0
rezerw ekstraklasowego Rakowa i z zaplecza ekstraklasy.
LKS Gołuchów – Centra Ostrów ................– 1:3
Stabilizacji formy szukają na- Pogoń Nowe S. – Centra Ostrów ...............– 1:0
ostatecznie przegrał z liderem śląskiej
czwartej ligi 0:3. W 46. minucie star- tomiast trzecioligowi przedstawi- Grom Golina – Jarota II Jarocin ...............– 1:3
cia z rezerwami Rakowa na boisku w ciele strefy kaliskiej. Jarota Jarocin Odolanovia – LKS Czarnylas ....................– 6:1
barwach kaliskiego zespołu pojawił zmierzył się w Popowie z rezerwami GKS Żerków – Czarni Dobrzyca ...............– 5:1
się pochodzący z Rakowa były gracz Lecha Poznań, dla których sparing Pogoń II Nowe S. – Pelikan Grabów .........– 2:3
Płomienia Opatów i Marcinków Kęp- z jarocińskim trzecioligowcem był Prosna Chocz – Raszkowianka .................– 3:4
no, Krzysztof Idźczak. W drugim próbą generalną przed startem drugo- CKS Zbiersk – TS Janiszewice ...................– 1:0
środowym starciu trener Bogdan Za- ligowych zmagań. Podopieczni Pio- Sokoły Droszew – LZS Czajków ................– 3:6
jąc wystawił silniejszy skład, który tra Garbarka przegrali z rezerwami LZS Cielcza – Biały Orzeł .........................– 4:2
nie pozostawiła złudzeń trzecioligow- Lecha 0:5. Ostatni sparing przegrała LZS Kuczków – Piast Czekanów ...............– 0:2

KKS Astra Krotoszyn

W ostatnich tygodniach bardzo złe informacje
zaczęły napływać z Krotoszyna. Pod znakiem
zapytania stanęła bowiem przyszłość pierwszej
drużyny Astry. Sytuacja, w której znalazł się klub
jeszcze parę tygodni temu była dramatyczna. I to
zarówno z finansowego jak i sportowego punktu
widzenia. W klubowej kasie zwyczajnie nie przelewało się od
dłuższego czasu a problemy spotęgowały problemy kadrowe.
Uszczuplona kadra Astry już podczas pierwszego sparingu
straciła, z powodu kontuzji, trzech piłkarzy. Decyzja o wycofaniu
się z rozgrywek wydawała się zarządowi jedynym rozsądnym
rozwiązaniem. – Jeśli wycofalibyśmy zespół w tym momencie,
jest początek roku, to klub nie ma żadnych zaległości wobec
trenera, zawodników, wobec firmy transportowej czy związku.
Odeszlibyśmy z czystą kartą, bez żadnych długów. Niestety,
wówczas spadlibyśmy dwie klasy niżej. Nie wyobrażam sobie
tego, ale nikt z nas nie chce robić nic na siłę. Nie chcę, żeby
problem wrócił za pół roku – wyjaśniał Mariusz Ratajczak, prezes
klubu z Krotoszyna. Trudna sytuacja klubu została nagłośniona i
niemal błyskawicznie pojawił się odzew społeczeństwa. Oprócz
sponsorów, którzy od dawna wspierają Astrę, znalazły się też
nowe firmy, które wyraziły chęć pomocy. Odezwali się też
zawodnicy, między innymi doświadczony Dariusz Reyer, który
postanowił wrócić do gry w Astrze. Ostatecznie dzięki wsparciu
i zaangażowaniu wielu osób oraz firm pierwsza drużyna wróciła do
treningów i wiosną na pewno wybiegnie na piątoligowe boiska.

TP Ostrovia 1909 Ostrów
Wlkp.

Trudne warunki atmosferyczne nie
przeszkodziły drużynie Ostrovii w intensywnym
zakończeniu kolejnego tygodnia przygotowań. Tym razem
ostrowianie nie rozegrali żadnego test-meczu, ale spotkali się
na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Krotoszynie. Trener Piotr
Konstanciak zaserwował swoim podopiecznym grę wewnętrzną,
w której oprócz zawodników z kadry pierwszego zespołu
zaprezentowali się również młodzi piłkarze z rocznika 2005.
Pierwszy mecz o stawkę w 2022 roku ostrowianie rozegrają 19
marca z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski. Jak dotąd piłkarze
Ostrovii rozegrali cztery gry kontrolne. Ostatni sprawdzian
zakończył się porażką 1:3 z Victorią Ostrzeszów. Wcześniej
piłkarze prowadzeni przez Piotra Konstanciaka ulegli LKS-owi
Gołuchów 1:2 oraz Centrze Ostrów Wielkopolski 3:7. Póki co
na plus można zapisać jedynie pierwszy tegoroczny sparing, w
którym ostrowianie zremisowali z trzecioligową Pogonią Nowe
Skalmierzyce 3:3.

Ostatnie szlify przed ligą

Piłka nożna >>> Znamy dokładny harmonogram piłkarskiej wiosny w rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Pierwszym akcentem
piłkarskiego roku 2022 w Wielkopolsce, w kategoriach młodzieżowych, będzie premierowa kolejka w kategoriach juniorów B1 i trampkarzy C2

Młodzież wraca na boiska
w drugi weekend marca

W weekend 12-13 marca w naszym województwie rozpoczną się rozgrywki rundy wiosennej w kategoriach młodzieżowych. W pierwszej kolejności na boiskach pojawią się drużyny rywalizujące
w ligach wojewódzkich o prawo gry w Centralnej Lidze Juniorów.
Zgodnie z reformą wprowadzoną
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, zespoły młodzieżowe w każdej z
dwóch rund rozgrywają spotkania w

rozgrywek B2, podjęta została odgórna
decyzja o zmianie rocznika uczestniczącego w barażach na B1. Tym samym
jako pierwsi rozgrywki wiosenne roz-

systemie każdy z każdym mecz i rewanż. Dzięki temu zwiększyła się liczba spotkań rozgrywanych przez młodych piłkarzy, co powinno przynieść
korzyści dla ich rozwoju piłkarskiego.
Co pół roku odbywają się również
awanse i spadki. Runda wiosenna przyniesie kolejne modyfikacje, tym razem
wskutek decyzji piłkarskiej centrali.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej we
wrześniu dokonał zmian w rywalizacji
o Centralną Ligę Juniorów. Do tej pory
wiosną o prawo gry na szczeblu centralnym toczono walkę w kategoriach
B2 oraz C2. Korekta dotyczy juniorów
młodszych – z uwagi na fakt, iż w dużej części województw nie prowadzi się

poczną uczestnicy lig wojewódzkich
w kategoriach B1 oraz C2. Ich inaugurację zaplanowano na 12 marca.
Czternaście terminów wypełni kolejne
weekendy na przestrzeni trzech miesięcy, do 12 czerwca. Później mistrzowie
grup rozegrają dwumecz barażowy w
terminach 16 (Boże Ciało) i 19 czerwca. Pozostałe ligi wojewódzkie oraz

KS Stal Pleszew

W styczniu w Pleszewie zakończyła się
trwająca od początku sezonu trenerska saga.
Przypomnijmy, że Stal sezon 2021/2022
rozpoczynała z Mariuszem Kułakiem na
trenerskiej ławce, który jednak zrezygnował
już na początku września. Zespół tymczasowo prowadził Tobiasz
Wojcieszak, trener zespołów młodzieżowych i dyrektor sportowy
Stali. W nadchodzącej rundzie wiosennej za wyniki pleszewskiego
klubu odpowiadać będzie już Marcin Rubas, mający za sobą
pracę między innymi w Olimpii Brzeziny, Szczycie Szczytniki czy
Zielonych Koźminek. Był również drugim trenerem w trzecioligowym
wówczas KKS-ie Kalisz. Pleszewianie przygotowania pod wodzą
nowego trenera rozpoczęli już 12 stycznia. Pleszewianie korzystają
z własnych obiektów trzy razy w tygodniu. Dodatkowo piłkarze,
w ramach przygotowań, rozgrywają mecze kontrolne. czeka
zimą aż osiem meczów kontrolnych. Pierwszy z nich gracze Stali
rozegrali pod koniec stycznia i zakończył się on remisem 2:2 z
Tulisią Tuliszków. W kolejnych sparingach pleszewianie ograli LZS
Cielcza 4:1 i Polonię Golina 3:2 oraz doznali porażki z Pelikanem
Grabów 0:3. W ostatnią sobotę gracze Stali mieli zagrać kontrolnie
z Olimpią Brzeziny, ale spotkanie w ostatniej chwili odwołano.
Podczas najbliższych tygodni, które pozostały do startu rundy
wiosennej pleszewianie zagrają jeszcze z: CKS-em Zbiersk (24
lutego), Polaninem Strzałkowo (26 lutego) oraz GKS-em Jaraczewo
(10 marca). Pierwszy mecz o stawkę w 2022 roku gracze Stali
rozegrają 19 marca w Kobylej Górze.

8

Tygodnik Kępiński 24 lutego 2022

ligi okręgowe rozpoczną drugą część
sezonu 26 marca, a zakończą 26 czerwca. Względem wszystkich rozgrywek
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
zastosuje dwie zasady. Mianowicie w
terminie przypadającym na weekend
wielkanocny spotkania drużyn młodzieżowych nominalnie zaplanowane
zostały na Wielki Czwartek. Druga
zasada reguluje kwestie liczebności
poszczególnych grup rozgrywkowych.
Wszystkie ligi, za wyjątkiem ligi wojewódzkiej juniorów starszych, z założenia liczyć mają po osiem drużyn, co
daje 14 kolejek w rundzie. Jeśli jednak z
uwagi na brak odpowiedniej liczby zespołów liczba spotkań będzie mniejsza,
wówczas wolne terminy będą ustalane
w następującej kolejności: rozpoczęcie
rozgrywek o tydzień później (2 kwietnia), 14 kwietnia (Wielki Czwartek), 30
kwietnia-1 maja, wolne terminy, licząc
od końca sezonu. W przypadku rozgrywek Orlika E1 Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej zamierza kontynuować
zmagania do końca sezonu w systemie
ligowym, o ile Polski Związek Piłki
Nożnej nie podejmie w tym zakresie
innych decyzji.
BAS

NASI W LIGACH

PKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Stal Mielec - Pogoń
Szczecin - 0:1 (0:0) [na boisku: nie pojawił się]; Fabian Piasecki (Śląsk
Wrocław): Śląsk Wrocław - Piast Gliwice - 1:3 (1:3) [na boisku: 1-57 minuta
/ akcje: zdobył bramkę na 1:1 w 25. minucie]; Patryk Tuszyński (Wisła
Płock): Zagłębie Lubin - Wisła Płock - 3:1 (1:1) [na boisku: 86-90 minuta];
Rafał Kurzawa (Pogoń Szczecin): Stal Mielec - Pogoń Szczecin - 0:1 (0:0)
[na boisku: 90-92 minuta].

Sport

piłka nożna

ART BUD 4. LIGA GRUPA WIELKOPOLSKA
SEZON 2021/2022 (CZĘŚĆ II)

RUNDA wiosenna 2022

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!
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Region

informacje
Sytuacja związana z rozszerzaniem się wirusa ASF w Wielkopolsce jest coraz bardziej
zatrważająca. Gospodarstwa rolne ponoszą dotkliwe straty, a przyszłość hodowli i chowu
świń w Wielkopolsce jest bardzo zagrożona

Rolnicy tracą przez ASF

Afrykański pomór świń (ASF) jest
wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą
świń domowych oraz przedstawicieli
świniowatych, włączając wolno żyjące
dziki, guźce i świnie rzeczne. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem rolników, szczególnie w strefie czerwonej, na olbrzymie
straty finansowe związane w pierwszej
kolejności z kosztami wynikającymi
obowiązku podejmowania działań w
celu zwalczania choroby w gospodarstwach, gdzie została stwierdzona.
Wiążą się one z konicznością całkowitej redukcji wszystkich zwierzątz
zapowietrzonego stada, obowiązkiem
przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych,
jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu
świń lub wieprzowiny zarówno na terenie kraju jak i poza jego granice. Ten
ostatni element bardzo mocno wpływa
na sytuację ekonomiczną wielkopolskich rolników.
Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego wspólnie z prezesem Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody
Chlewnej Grzegorzem Majchrzakiem, zaniepokojeni rozwijającą się
sytuacją, spotkali się w tej sprawie z
wicepremierem, ministrem rolnictwa
i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem. W trakcie rozmowy przedstawione zostały postulaty, istotne
dla bezpieczeństwa ekonomicznego
i żywnościowego hodowców trzody
chlewnej z terenu naszego województwa. Dotyczyły one m.in. złagodzenia restrykcji w strefie czerwonej w
zakresie przemieszczania zwierząt,
określenia terminu obowiązywania stref niebieskiej i różowej, zintensyfikowania odstrzału dzików,

a także umożliwienia uczestnictwa
w polowaniach psów myśliwskich z
zachowaniem szczególnych środków
ostrożności. Poruszano również wiele
innych istotnych dla hodowli i chowu
świń kwestii, jak np. zachowanie rodzimych ras świń, uproszczenie zasad
dofinansowania chlewni dla loch czy
opracowanie i wdrożenie krajowej
strategii produkcji prosiąt.
- Wspólnie z prezesem Grzegorzem Majchrzakiem oraz burmistrzem Krobi Łukaszem Kubiakiem
odbyliśmy spotkanie z ministrem
Henrykiem Kowalczykiem. Przedstawiliśmy postulaty wielkopolskich
rolników. ASF bardzo rozwinął się
na terenie Wielkopolski, utrudniając
hodowlę świń. Zwróciliśmy uwagę
na problemy rolników utrzymujących
hodowlę trzody chlewnej w strefie
czerwonej. Minister zapewnił, że rolnicy otrzymają wsparcie. Ważną kwestią jest również zdejmowanie stref
niebieskich i różowych z obszarów,
na których już od ponad roku nie notuje się przypadków wirusa i główny
lekarz weterynarii może wnioskować
o zdjęcie strefy. Taka sytuacja dotyczy
wielu powiatów. Minister pozytywnie
odniósł się do przedstawionych mu
postulatów – stwierdza wicemarszałek K. Grabowski.
W 2021 r. z powodu wzrostu
kosztów produkcji, niskich cen skupu i rozprzestrzeniającego się wirusa
afrykańskiego pomoru świń, bardzo
dużo gospodarstw rolnych zrezygnowało z hodowli trzody chlewnej. Ilość pogłowia trzody chlewnej
w Wielkopolsce spadła w sposób dramatyczny do poziomu około 2,4 mln
sztuk z pułapu blisko 3,2 mln w 2020
r. Dotychczas wirus ASF pojawił się
głównie na terenach południowo za-

Cztery grupy szkolne z gminy Trzcinica wezmą udział w tegorocznej edycji rządowego programu „SKS 2022”

W szkołach ruszą
zajęcia SKS

Gmina Trzcinica zgłosiła cztery
grupy szkolne do udziału w tegorocznej edycji rządowego programu
„SKS 2022”, współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Operatorem wojewódzkim jest
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” z Poznania.
Uczniowie aktywność fizyczną
w formie pozaszkolnych zajęć sportowych będą mogli rozwijać w salach

Rozgrywki
w trzcinickiej sali

10

gimnastycznych i innych obiektach,
znajdujących się na terenach szkolnych. W Trzcinicy opiekunami grup
będą: Elżbieta Godek i Krzysztof
Stefański, a w Laskach zajęcia prowadzić będą: Dorota Cłapa i Małgorzata Drzazga. Uczestnicy zajęć w
ramach programu objęci są ubezpieczeniem oraz otrzymają okolicznościowe koszulki.
Oprac. KR

chodnich części województwa wielkopolskiego, szczególnie w powiatach:
leszczyńskim, rawickim, gostyń-

skiego pomoru świń borykamy się
już od 2014 r. Obecnie w strefach
ceny skupu żywca są poniżej kosztów produkcji. Wiele gospodarstw
bankrutuje, sytuacja na rynku jest
cały czas niepewna. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił
uwagę na problemy rolników dotkniętych skutkami występowania
ASF i stara się pomóc oraz wypraDopłaty dla rolników
hodujących trzodę

skim, krotoszyńskim, szamotulskim,
międzychodzkim,
nowotomyskim
i grodziskim. - Z wirusem afrykań-

cować wspólny plan działań nie
tylko na szczeblu samorządowym,
ale także, sygnalizując problemy na

poziomie krajowym, by przekazać
problemy, z którymi borykają się
rolnicy. Ważne jest teraz, by nastąpiła stabilizacja sytuacji na rynku
oraz wzrost opłacalności hodowli,
by rolnicy mogli sprzedawać trzodę
chlewną powyżej kosztów produkcji
– dodaje prezes G. Majchrzak.
Kwestie problemów, wynikających z epidemii wirusa ASF, były
także omawiane w czasie spotkania
z Januszem Wojciechowskim, komisarzem UE ds. rolnictwa. Spotkanie to odbyło się w ramach obrad
Koalicji Europejskich Regionów
Rolniczych „Agriregions”. K. Grabowski poinformował komisarza
o wystąpieniu, które skierował na
ręce wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w którym szerzej zawarł postulaty związane ze
złagodzeniem restrykcji i określeniem terminów obowiązywania stref
z ograniczeniami, wyznaczanych
przez Komisję Europejską. Zwrócił
się także z prośbą o podjęcie dalszych, pilnych działań w zakresie
kontynuacji udzielania pomocy administracyjnej i finansowej producentom żywca wieprzowego.
Oprac. m

G£OS TRZCINICY
luty 2022, nr 8 (1225)
14 lutego obchodziliśmy walentynki, czyli święto wszystkich zakochanych. Z tej okazji
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy i Filia Biblioteczna w Laskach przygotowały specjalną akcję dla swoich czytelników pn. „Walentynki w bibliotece”

Walentynki w bibliotece

14 i 15 lutego 2022 r. na każdą
osobę, która przyszła do biblioteki i
wypożyczyła minimum jedną książkę, czekała niespodzianka. Najmłodsi
czytelnicy mogli liczyć na walentynkowe balony i lizaki w kształcie serca, a dorosłe osoby miały możliwość
wylosować słodki upominek lub dekoracyjny kubek. Akcja okazała się
sporym sukcesem. Podczas pierwszego dnia akcji „Walentynki w bibliotece” książnicę w Trzcinicy odwiedziło
65 czytelników (w tym 23 osoby dorosłe i 42 dzieci), którzy wypożyczyli
łącznie 163 książki.
Natomiast do Filii Bibliotecznej
w Laskach zawitały 23 osoby, którym
udostępniono 49 książek. Podobna
sytuacja miała miejsce we wtorek.
Wydarzenie zostało zorganizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Trzcinicy przez dyrektor Renatę
Gość i bibliotekarza Marię Tomalik, a w Filii Bibliotecznej w Laskach
przez Marcelinę Kuboszek. Akcja

Uczestnicy walentynek
w bibliotece

cieszyła się dużym zainteresowaniem,
a atmosfera panująca w bibliotece była
radosna i sprzyjała „zakochaniu się w
książkach”. Mamy nadzieję, że otrzy-

mane upominki osłodziły naszym
czytelnikom te zimowe dni a historie
z wypożyczonych książek ogrzały nawet zmarznięte serca.
m

26-latek z gminy Trzcinica stracił swoje uprawnienia na najbliższe trzy miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym

Mrugał policjantom światłami,
żeby zjechali mu z drogi

17 lutego br., przed godziną
20.00, funkcjonariusze grupy „Speed” Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali do kontroli
w miejscowości Laski pojazd marki Audi, którym kierował 26-letni
mieszkaniec miejscowości Smardze
(gmina Trzcinica). Przyczyną kontroli było przekroczenie dozwolonej
prędkości w obszarze zabudowanym

Tygodnik Kępiński 24 lutego 2022

– kierujący jechał z prędkością 124
km/h w miejscu, gdzie obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h.
- 26-latek, pędząc z dużą prędkością
w obszarze zabudowanym, mrugał
światłami drogowymi do nieoznakowanego radiowozu, który jechał
przed nim, żeby ten zjechał mu z
drogi. Nasi policjanci nie mogli zareagować inaczej, jak skorzystać z

zaproszenia kierowcy – relacjonuje
oficer prasowy KPP Kępno, sierż.
Rafał Stramowski.
Grupa „Speed” szybko ostudziła
zapały 26-latka, wystawiając mu bardzo wysoki mandat karny w wysokości 2500 złotych wraz z systemem
punktowym. Ponadto mężczyzna
stracił uprawnienia na trzy miesiące.
Oprac. KR

Region

gmina
wieści znad pomianki
luty 2022, nr 8 (1048)

GONIEC PERZOWSKI
luty 2022, nr 7 (1004)

Zakończono budowę nowej kanalizacji w Piaskach

Jest nowa kanalizacja

Zakończono realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaski

– od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej”. Wykonawcą zadania była
firma Przedsiębiorstwo Produk-

Fragment nowej
kanalizacji

cyjno Handlowo Usługowe „Inkadro” Sp. z o.o. z Rąbczyna.
Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie około 1,03 km kanałów
grawitacyjnych, 0,67 km kanałów
tłocznych, budowę 2 szt. przepompowni ścieków, wykonanie 7 szt.
przyłączy kanalizacyjnych, robót
branży elektrycznej, odtworzenia nawierzchni oraz prac towarzyszących.
- Całkowita wartość robót budowlanych wraz z usługą pełnienia
nadzoru inwestorskiego wyniosła
1 372 647,67 zł brutto, przy czym
kwotę 1 042 138 zł stanowiła dotacja
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych – informuje wójt, Adam
Kopis.
Oprac. m

Podpisano umowę na wdrożenie grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w
rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Komputery dla dzieci

18 lutego 2022 r. wójt gminy
Adam Kopis przy kontrasygnacie
skarbnika Aliny Brząkały podpisał
umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wdrożenie grantu
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Gmina Łęka Opatowska
otrzyma 248 000 zł na zakup 85
laptopów 13 komputerów stacjonarnych oraz 3 tabletów. Koszt zakupu jednego komputera wyniesie
2 500 zł, a tabletu - 1 000 zł (projekt
pierwotnie zakładał odpowiednio

3 500,00 zł i 1 500,00 zł). Łącznie
wsparcie otrzyma 101 uczniów z terenu gminy, których oświadczenia
lub oświadczenia ich opiekunów
zostały pozytywnie zweryfikowane.
W umowie CPPC zobowiązało się do
przekazania środków finansowych
Gminie Łęka Opatowska w terminie
do 40 dni roboczych. Po otrzymaniu
grantu urzędnicy gminni będą mogli
przystąpić do ogłoszenia postępowania przetargowego na dostawę powyższego sprzętu, a następnie przekazać je na własność beneficjentom

Bal karnawałowy w przedszkolu w Perzowie

Zabawa na 102!

Nasze przedszkolaki uwielbiają
taniec, zabawę i są prawdziwymi mistrzami parkietu.
Podczas balu karnawałowego,
zorganizowanego 15 lutego 2022
roku w Przedszkolu Samorządowym
w Perzowie, wszystkie dzieci tańczyły w rytm znanych dziecięcych oraz
popularnych utworów, brały udział
w konkursach i czasami trudno było

dotrzymać im kroku.
Jak na prawdziwy bal karnawałowy przystało nie zabrakło pięknych,
kolorowych strojów.
Dzieci tańczyły solo i parami z
podskokami i obrotami – słowem
była zabawa i się działo. - Nasi milusińscy czekają na następne tak wesołe i udane bale – zapewniają organizatorzy.
Oprac. m

końcowym. Gmina zobowiązała się
zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o

Dzieci bawiły się znakomicie

przyznanie Grantu, w okresie maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Oprac. m

W ubiegłą niedzielę „Zawisza” Łęka Opatowska zmierzył się w Polanowicach z reprezentantem opolskiej A klasy. Gospodarze nie zawiesili poprzeczki zbyt wysoko i już po kwadransie przegrywali 0:3. W drugiej połowie „Zawisza” dorzucił jeszcze pięć goli, Baraniak
ustrzelił hattricka

Osiem goli z ósmą ligą mistrzów

LZS Polanowice po jesieni plasuje bić to, po co przyjechał do Polanosię na 3. miejscu w opolskiej klasie A, wic. - Jasne, że szukaliśmy fajnych
(gr. 1). Strona fejsbukowa klubu za- akcji, ale chodziło głównie o wybiegawiera odważną deklarację, że wiosną nie – ocenia trener Paweł Chałubiec.
Polanowice: Będą toczyć ciężką bata- W drugiej połowie „Zawisza” strzelił
lię o mistrzostwo ósmej ligi mistrzów. pięć goli, najczęściej wykorzystując
Jednak w pogodne
niemal wiosenne popołudnie gospodarze
stawili gościom opór
tylko w pierwszych
minutach meczu. Dwa
gole natychmiast zaaplikował im Paweł
Baraniak. Trzeciego
gola dorzucił Parchomienko. Piękną asystą
popisał się Jurasik,
który wyłożył Iwanowi piłkę tak, że pozo- Radek Malina (z lewej) strzelił
stało mu tylko skie- gola swojej dawnej drużynie
rować futbolówkę do
pustej bramki. - Ustawiliśmy szybko zamieszanie w polu karnym rywaten mecz tymi trzema golami. Piłka la. Z tego schematu należy, oczywitrochę skakała, bo to nie była sztucz- ście, wyłączyć piątą bramkę, zdobytą
na murawa, ale lepiej grać na natu- przez Jurasika po strzale z dystansu.
ralnej niż szukać kontuzji na sztucz- Podobnie było z golem Nitkiewicza,
nej - zapewnia zdobywca hattricka. który zabrał się lewą stroną i uderzył
W drugiej połowie skompletował go celnie po długim rogu. Siódmego gola
strzałem z rzutu karnego. Tak więc zdobył niegdysiejszy piłkarz Polanopo kwadransie „Zawisza” mógł ro- wic – Radosław Malina, a ósmego

– Kurkiewicz, który w zamieszaniu
dobił skutecznie strzał kolegi. Warto
zaznaczyć, że i tym razem „Zawisza”
nie mógł wystawić wszystkich swoich
piłkarzy, gdyż wielu z nich wykluczyły choroby, kontuzje i urazy. Zabrakło
drugiego bramkarza
– Błażeja Janczaka,
Joniak kuruje się po
covidzie, Albert dwa
miesiące temu złamał
nogę, Fronia leczy
lekki uraz. Choroba
zatrzymała w domu
Glatza i Domino.
Miejmy nadzieję, że
wszyscy wrócą do
zdrowia przed rozpoczęciem batalii o 5. ligę.
LZS Polanowice–
„Zawisza” Łęka Opatowska 0:8 (0:3). „Zawisza”: Chalubiec, Malina, Gierak,
Kurkiewicz, D. Nawrot, Baraniak, C.
Nawrot, Muzyka, Gawlik, Nitkiewicz, Jurasik. Na zmiany wchodzili
Parchomienko i Ziołanski. Bramki:
Baraniak, Baraniak, Parchomienko,
Baraniak, Jurasik, Nitkiewicz, Malina, Kurkiewicz.
ems

18 lutego 2022 r. w Zespole Szkół w Trębaczowie odbył się
bal karnawałowy

Bal karnawałowy
w Trębaczowie

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie znakomitą zabawę
uczestnikom zapewnili „The Clown
Circus Show” - wspaniały duet klaunów Ruphert i Rico. Dzieci na tę specjalną okazję przygotowały oryginal-

ne stroje. Na balu można było spotkać
m.in. księżniczki, czarownice, policjanta, żołnierza. Uczestnicy otrzymali słodkie lizaki, tańczyli w rytm
znanych piosenek i z uśmiechami na
twarzach żegnali wspaniałych gości.
Oprac. m

Uczestnicy balu
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Gmina

REGION
Umowa zawarta 11 lutego br. to wstęp do wyczekiwanej od
lat inwestycji

kurier baranowa
luty 2022, nr 7 (1234)
Przyjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na
2023 r. środków przeznaczonych na fundusz sołecki

Baranów bez funduszu sołeckiego

Wreszcie pierwszy krok
Umowa podpisana z poznańską
firmą Dromost obliguje wykonawcę do realizacji zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi krajowej numer 39
na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń (od km 106+860 do
km 113+370) wraz z ciągiem pieszo
rowerowym na całym odcinku”.
Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości 1.100.850,00 zł.
Ścieżka rowerowa, biegnąca
wzdłuż drogi krajowej numer 39, to
z pewnością mniej wypadków w tym
miejscu, co za tym idzie – mniej strachu i mniej łez. Takie jest powszechne oczekiwanie dotyczące inwestycji.
Oprac. ems

Biblioteka szkolna w Łęce Mroczeńskiej, wraz z Klubem Miłośnika Książki oraz uczniami klas VII i VIII, wzięła udział w
akcji Fundacji Zbigniewa Herberta. Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do
osób, które cenił. Niektóre z tych listów znalazły się następnie
w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej
poruszających jego utworów. Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla akcji

Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Baranów większością głosów
przyjęto uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy na 2023 r. środków
przeznaczonych na fundusz sołecki. Oznacza to, że po raz kolejny w
gminie Baranów nie będzie funduszu
sołeckiego. - Chcemy na 2023 r. zrezygnować jeszcze z funduszu sołeckiego. W 2020 r. była to pula 500 tysięcy złotych, a te środki są rozbijane
na zbyt drobne zadania. Jeśli w jakimiś sołectwie są pilne zadania lub
potrzeby, to zapraszamy do urzędu i
będziemy starali się je realizować –
wyjaśniła skarbnik, Marzena Żłobińska. Za utrzymaniem funduszu
opowiadał się radny, Grzegorz Bystry. - Rozumiem, że sołectwo może
złożyć wniosek, a czy będzie on rozpatrzony, to już pozostanie do uznania pani wójt i nie daje gwarancji, że
zostanie on zrealizowany. Moim zdaniem jest to zaprzeczenie idei samorządności. Ludzie do tej pory sami
mogli decydować, na które zadania
w danym sołectwie są potrzebne pieniądze – mówił. - Może przypomnę
panu, że to właśnie ta pani wójt, o
której pan wspomniał, wprowadziła

fundusz sołecki. Wcześniej, przed
moją kadencją, takiego funduszu nie
było w tej gminie. A proszę zapytać
wszystkich sołtysów z gminy Baranów, czy chcą obecnie takiego funduszu (…). Tak naprawdę już na siłę
było wymyślane, na co mają iść te
środki – podkreśliła wójt Bogumiła
Lewandowska-Siwek, która uważa,

innym sołectwie zamontowano monitoring, który, zdaniem wójt, nie działa, a że trzeba było wykorzystać całe
środki... zakupiono więcej kamer niż
planowano pierwotnie. - Mieszkańcy
przeznaczyli na to z funduszu 6 tysięcy złotych. Okazało się, że można
było wydać 3 tysiące złotych i to by
wystarczyło, ale że zostało trochę

Podczas sesji Rady
Gminy Baranów

że niegospodarnym jest dalsze trwonienie funduszy na drobne, niepotrzebne inwestycje, a rozsądniejszym
jest sukcesywnie dokładanie środków
do większych zadań realizowanych w
danych sołectwach. Nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę, że w ramach
funduszu sołeckiego przed laty jedno
sołectwo zakupiło mandolinę, zaś w

pieniędzy, została zamontowana podwójna ilość kamer. Byliśmy sprawdzić, jak to funkcjonuje i okazało się,
że nawet nikt nie wiedział, czy ten
monitoring w ogóle działa – wyznała
B. Lewandowska-Siwek.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw był jeden, a
troje wstrzymało się od głosu. KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2022, nr 8 (1332)
Podpisanie umów na realizację dwóch inwestycji drogowych w gminie Bralin

Drogi będą przebudowane

Podaruj wiersz
Na stronie fundacji możemy przeczytać, że akcja „Podaruj wiersz” ma
budować sieć międzypokoleniowych
relacji, których osnową jest słowo –
znaczące, niosące sens, dające oparcie.
Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar, odwołujący się do
wartości poezji jako „słowa właściwie
użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego, ale jest też po
ludzku prosta – jak wyciągnięcie do
kogoś ręki, jak podanie dłoni.
Z tym przekonaniem uczniowie
Szkoły w Łęce Mroczeńskiej w kunsztowny sposób przepisali odręcznie
wybrane przez siebie wiersze na wcześniej przygotowanych papeteriach.
Listy zostały wysłane do Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Polonica” w Kolonii. Celem
Stowarzyszenia jest organizowanie i
wspieranie niemiecko-polskich przedsięwzięć kulturalnych, działanie na
rzecz integracji europejskiej, wspieranie młodych artystów poprzez organizowanie konkursu „Młode talenty”, organizacji imprez kulturalnych,
integrujących żyjących w Niemczech
Polaków. Głównym celem jest reali-
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zacja Rock&Chanson Festiwal „Kolonia – Wrocław – Paryż”. I właśnie na
tym festiwalu, gdzie odbył się między
innymi koncert zespołu Pectus i występ Maryli Rodowicz, znalazła się
wystawa wierszy, wysłanych przez
uczniów. - Cieszymy się, że mogliśmy
podarować trochę twórczości znanych
polskich poetów, biorąc jednocześnie
udział w realizacji celu Stowarzyszenia ,,Polonica”, jakim jest zbliżenie
do siebie polskiej i niemieckiej kultury. Dziękujemy przewodniczącemu
Zarządu Polonica E.V. Zbigniewowi
Kossak von Glowczeski za przychylność wobec naszej inicjatywy i Barbarze Wandzioch, bez której pomocy
wystawa nie powstałaby. Listy z wierszami zostaną przez Stowarzyszenie
„Polonica” przekazane na licytację,
a pieniądze z ich sprzedaży trafią do
osób potrzebujących – mówi opiekun
biblioteki – Justyna Tomaszek-Malinowska. W akcji udział brali uczniowie: Natalia Gattner, Anna Latusek,
Lena Murawska, Maja Jerzyk, Alicja Wylęga, Anna Woźniak, Julia
Marchewka, Klaudia Pieles, Zuzanna Idzik, Zuzanna Jeż i Lidka Michalak.
Opr. ems

11 lutego br. w Urzędzie Gminy
Bralin podpisano umowy na realizację dwóch inwestycji drogowych:
„Przebudowa dróg gminnych na te-

renie gminy Bralin z podziałem na
części: 1. Budowa drogi wewnętrznej
w Nosalach” oraz „2. Przebudowa
ul. Wiązowej w miejscowości Cho-

Od lewej: K. Mega z firmy KPDM
i wójt P. Hołoś podpisują umowę

jęcin-Parcele”. Zakres przedmiotu
umowy obejmuje: wykonanie robót
budowlanych, w szczególności nawierzchni jezdni i zjazdów oraz odwodnienia nawierzchni, wykonanie
poboczy oraz przyłączy sanitarnych.
Termin realizacji to 120 dni od podpisania umowy. Łączna długość dróg
to 974 m, a koszt obydwóch zadań
wynosi 941.408,13 zł. Wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu
budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych czeka na
ocenę w Urzędzie Marszałkowskim
w Poznaniu.
Wykonawcą obu inwestycji będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe SA w Kępnie.
Oprac. KR

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji w Chojęcinie

Rozmawiali o kanalizacji

18 lutego br., o godzinie 19.00, w
Domu Ludowym w Chojęcinie odbyło
się spotkanie z mieszkańcami sołectwa,
dotyczące budowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina. Zadanie realizuje firma
INSTALEX Grzegorz Sośnicki z siedzibą w Kaliszu. Gmina na powyższe
zadanie pozyskała dofinansowanie w
kwocie 2.000.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Całkowit koszt inwestycji
wyniesie 2.706.000,00 zł. Oprac. KR
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Mieszkańcy mogli prześledzić
przebieg sieci kanalizacyjnej

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia
drobne

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży

informuje

informuje

1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.

1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce
ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 88/11 o
powierzchni 0,4809 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie
Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00058396/5.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce
ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 88/10 o
powierzchni 0,5064 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie
Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00058396/5.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa nr 1, w okresie od 24 lutego do
17 marca 2022 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.
kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa nr 1, w okresie od 24 lutego do
17 marca 2022 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.
kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.

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) – adres do korespondencji:
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

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) – adres do korespondencji:
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem,
63-648 Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 8

Ze szczegółowymi informacjami na temat wymagań,
jakie powinna spełniać osoba kandydująca na stanowisko
dyrektora, wymaganych dokumentach, jakie powinna
zawierać oferta, oraz sposobu i terminu jej składania można
zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Kępnie: www.powiatkepno.pl

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie,
ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno

Ze szczegółowymi informacjami na temat wymagań,
jakie powinna spełniać osoba kandydująca na stanowisko
dyrektora, wymaganych dokumentach, jakie powinna
zawierać oferta, oraz sposobu i terminu jej składania można
zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Kępnie: www.powiatkepno.pl

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
Wynajmę mieszkanie w Kępnie, około 75 m2.
Tel. 600 874 023.
(TK 9/02/22)
Do wynajęcia mieszkanie 32 m2 - pokój,
kuchnia, łazienka. Kępno.
Tel. 600 702 976.
(TK 11/02/22)
Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
US£UGI
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
rolnicze
Sprzedam siano w balach.
Tel. 609 467 288.

(TK 8/02/22)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
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.
sprzedam
Sprzedam sofę rozkładaną o wymiarach 2 x 1,2 m, w kolorze miodu,
w cenie 600 zł oraz duży stół rozkładany o wymiarach 2 x 0,9 m, po
rozłożeniu 2,7 m, w kolorze orzech,
w cenie 600 zł. Tel. 723 904 146.
(TK 10/02/22)

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

MASAŻ

I REHABILITACJA

DOMOWA
- TANIO -

TEL. 723 882 777
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Jolanta Adamska - „Las katyński w latach 1940-1943”
Mimo upływu lat zbrodnia katyńska wciąż kryje wiele niewyjaśnionych dotąd zagadek.
Także niektóre przyjęte w literaturze przedmiotu „pewniki” nie odpowiadają stanowi
faktycznemu. Jednym z nich jest sprawa ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców w
Lesie Katyńskim wiosną 1943 r. Pomijając samą tę kwestię, „Niemcy” ci zostali w książce
bliżej przedstawieni, np. 3 km od katyńskich grobów w okresie wrzesień 1941 – wrzesień
1943 r. rozlokowany był sztab generalny Grupy Armii „Środek”, a po ujawnieniu (nie
było to – jak się pisze – „odkrycie”) polskich mogił sprawą tą zajmował się m.in. szef jej
wywiadu i kontrwywiadu. Książka koncentruje się na wydarzeniach w
Lesie Katyńskim w latach 1940–1943, począwszy od transportów jeńców z
Kozielska do Smoleńska i Gniezdowa, aż do założenia tzw. cmentarza PCK.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Rozenberg - „Punkty zapalne”
Policja w Woking rozpoczyna poszukiwania kilkuletniej Izy Wolańskiej, córki polskiej
imigrantki. Pogrążona w rozpaczy matka dziewczynki nie potrafi w żaden sposób
pomóc funkcjonariuszom, natomiast brak jakiegokolwiek tropu nie pozwala wytypować
podejrzanych ani nawet wskazać motywu ich działania. Funkcjonariusze czują, że
upływający czas nieubłaganie zmniejsza szansę na uratowanie dziecka. W tym samym
czasie Redfernowi przydzielone zostaje śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa przy
Monument Road. W spływającym krwią pokoju odnaleziono ciała pięćdziesięcioletniego
taksówkarza, Muztara Abbasiego, i jego żony. Początkowo policjant zakłada, że ma do
czynienia ze zbrodnią na tle religijnym. Wkrótce znika jednak także syn ofiar i sprawa
przyjmuje nieoczekiwany obrót... Usiłując odnaleźć zaginioną dziewczynkę i wyjaśnić
zagadkę mrożącego krew w żyłach morderstwa, Redfern nie może zapomnieć o własnych
problemach – tajemniczy mężczyzna, który pozostaje nieuchwytny, zagraża już nie
tylko jemu, ale też jego bliskim. Czy inspektorowi uda się zatrzymać
nieznajomego, zanim ten posunie się o krok za daleko?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Martyna Wojciechowska - „Wielka księga zwierzaków”
Który zwierzak jest największym śpiochem i nie ma czasu na zabawę, bo ciągle musi
spać? Czy to prawda, że orangutany uwielbiają jeść duriany, najbardziej śmierdzące owoce
świata? Po co żyrafom taka długa szyja? Skąd wiadomo, czy zebra jest biała
w czarne paski, czy czarna w białe? Martyna Wojciechowska zabiera dzieci w
niesamowitą podróż do najbardziej egzotycznych zakątków świata, podczas
której poznają historie fantastycznych zwierzaków.

KONCERT 10 TENORÓW + 28-Osobowa Orkiestra
25.03.2022 r., godz. 19.00
KĘPNO – Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sportowa 9

Bilety: trybuna – 100 zł; parkiet –120 zł
Zamówienia i informacje: Tel. 600 368 416
Bilety: kwiaciarnia - Intermarche: 601 442 602

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 8
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 2 marca 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. Jolanta Adamska - „Las katyński...”,
2. Anna Rozenberg - „Punkty zapalne”,
3. Martyna Wojciechowska - „Wielka księga...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 7 nagrody otrzymuj¹:
Marek Jerczyński (Trzebień),
Grzegorz Błach,
Cecylia Płaza (Kępno).
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
Spotkasz się z życzliwością i serdecznością w
swoim otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą
słuszne, jednak pod warunkiem, że będziesz
szczery i zaufasz swojej intuicji. Konflikty uda się
załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać.

Byk 21 IV – 21 V
Przed Tobą udany tydzień. Będziesz w dobrym
nastroju, a Twój optymizm udzieli się otoczeniu.
To sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem i
jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj
nowych ludzi.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zaryzykuj i zacznij wreszcie realizować swoje
marzenia. Nie czekaj do następnego tygodnia, bo
taka szansa może się już nie powtórzyć. Bliscy na
pewno Ci pomogą, tylko odważ się na ten pierwszy krok. Do odważnych świat należy!

Rak 23 VI – 22 VII
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć. Zrób dobry plan i nie próbuj przyspieszać
biegu wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja doprowadzą Cię do sukcesu. Dla samotnych zapowiada nową, obiecującą znajomość.

Lew 23 VII – 22 VIII
W miłości karta wróży udany tydzień. Poczujesz
się kochany, ale też potrzebny. Okaż swoje uczucia, a spotkasz się z wzajemnością. Samotnym
kobietom karta wróży możliwość poznania energicznego i optymistycznego mężczyzny.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Nowa” - 24.02.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
2. Apteka „PRIMA” - 25.02.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
3. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 26.02.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
4. Apteka „Św. Maksymiliana” - 27.02.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
5. Apteka „Burchacińscy” - 28.02.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
6. Apteka „Na Zdrowie” - 1.03.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
7. Apteka „Dr. Max” - 2.03.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
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.

Zostaniesz zaproszony na przyjęcie, zabawę lub
nawet wesele! Wykorzystaj zaproszenie, baw się
dobrze i poznaj kogoś wartościowego. W miłości
masz bowiem w tym tygodniu najwięcej szans. Jeśli coś Ci dolega, szybko wyzdrowiejesz.

tel.

Waga 23 IX – 23 X
Karta radzi Ci, abyś był bardziej konsekwentny i
nie rozpamiętywał starych urazów. Nowe sytuacje i propozycje, jakie otrzymasz w tym tygodniu,
mogą Cię trochę zaskoczyć. Nie reaguj nerwowo,
spokojnie przemyśl sytuację.

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Ryby 19 II – 20 III
Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie.
Skorzystaj z szansy! Możesz poznać nowych ludzi i odkryć ciekawe zainteresowania. Karta wróży
udany początek: interesu, miłości lub przyjaźni.
Wybierz, która dziedzina pociąga Cię najbardziej.

Z teki Marka Kameckiego

Czeka Cię trudna rozmowa. Staniesz naprzeciwko
osoby, do której czujesz żal lub urazę. Ktoś oceni
Twoje postępowanie i wcale Ci się to nie spodoba.
We wszystkich wyzwaniach, przed jakimi staniesz
w tym tygodniu, zachowaj spokój.

Kiedy osoby w Twoim otoczeniu ogarnie marazm
i zniechęcenie, Ty poczujesz przypływ energii.
Choć energii Ci nie zabraknie, powinieneś panować nad nerwami. Słabszych traktuj z wyrozumiałością, a unikniesz towarzyskich problemów.

kontakt:

(62) 78 292 84

SPORTOWE

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

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

ODZNAKI
I WPINKI

Czujesz się zagrożony, mimo że sytuacja, w której
jesteś, zależy tylko od Ciebie. Jeśli nie otworzysz
się przed ludźmi, możesz stać się samotny. Nie
siedź wieczorami w domu, a w weekend koniecznie wyjdź z przyjaciółmi lub wyjedź na wycieczkę.

Unikaj kobiet, które są zapalczywe i impulsywne. Zapoczątkowane przez nie wydarzenia mogą
ściągnąć na Ciebie kłopoty. Zanim zgodzisz się
na ryzykowną propozycję, spokojnie skalkuluj
wszystkie za i przeciw.

(62) 78 292

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

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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