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V Kongres Wojewódzki Samoobrony RP
Województwa £ódzkiego

W dniu 03.06. 2007 roku, podczas obchodów “Dni Kêpna” w godz. od 14.00 do 18.00 w Szkole Podstawowej Nr
3 w Kêpnie (obok kina) bêdzie pobierana krew (honorowo) na potrzeby szpitala w Kêpnie oraz Szpitali w
Wielkopolsce. Kobiety i mê¿czyŸni w wieku 18 – 65 lat proszeni s¹ o zg³oszenie siê z dowodem to¿samoœci po
lekkim posi³ku. Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymacjê honorowego dawcy krwi. Ma wykona-
ne bezp³atnie: grupê krwi, badania przeciwcia³, anty HIV i anty HCV, badania HBs, RNA – HCV, RNA – HIV,
DNA – HBV – test ki³owy, z mo¿liwoœci¹ odpisów. Dla dawców przewidziana loteria fantowa.

Kierownik OTKiK w Ostrzeszowie
Lek med. Stanis³aw Walkiewicz

Uwaga mieszkañcy Gminy Kêpno!

felieton

T
E

X
T
:

Gr
ze

go
rz

 S
zy

m
añ

sk
i

To, co wyczynia rz¹dz¹ca Polsk¹ tzw.
prawica prawica, przypomina dzia³a-
nia z czasów wojuj¹cej inkwizycji lub
boeszwickiej rewolucji w najgorszym
wydaniu. Wtedy palono ludzi na sto-
sach czy na masow¹ skalê rozstrzeli-
wano tylko dlatego, ¿e byli podejrza-
ni lub zostali fa³szywie oskar¿eni. Tak
w³aœnie dzieje siê w przypadku naj-
wiêkszego polskiego i europejskiego
piszarza XX wieku – Ryszarda Kapu-
œciñskiego, a sytuacjê dodatkowo po-
garsza fakt, ¿e on ju¿ nie ¿yje. W ob³ê-
dzie “teczkomanii”, cierpi¹cy na kom-
pleks “niedokonanej rewolucji” prawi-
cowi politycy wprost zapewniaj¹, ¿e
Kapuœciñski w latach 1967-1972 by³
agentem tajnych s³u¿b. Reporter pra-
cowa³ wtedy dla PAP, pañstwowej
agencji prasowej, która wysy³a³a go
przez wiele lat jako korespondenta do
krajów afrykañskich, takich jak Zair,
Uganda, Etiopia i inne. Jako dzienni-
karz anga¿owa³ siê w opisywan¹ rze-
czywistoœæ i mia³ rzadki dar przekszta³-
cania jednostkowych wydarzeñ w
prawdy uniwersalne. Wed³ug „New-
sweeka” Kapuœciñski jako agent mia³
swoj¹ teczkê w MSW. Znalaz³a siê w
niej nastêpuj¹ca notatka: „W czasie
wspó³pracy wykazywa³ du¿o chêci, ale
istotnych materia³ów nie przekazy-
wa³”. St¹d wiemy, ¿e w tych hanieb-
nych, pe³nych rozgoryczenia latach
„agent” Kapuœciñski nie udziela³ ¿ad-
nych wartoœciowych informacji pol-
skim w³adzom komunistycznym, na
których czele sta³ wtedy Gomu³ka. Czy
rzeczywiœcie ten antykomunista i nie-
przekupny dziennikarz kolaborowa³ z
bezpiek¹ i z systemem, który dyskre-
dytowa³ a posteriori w swoich tek-
stach? Trudno mi w to uwierzyæ. Uwa-
¿am, ¿e Kapuœciñski zas³uguje przynaj-
mniej na to, by wszelkie w¹tpliwoœci
interpretowaæ na jego korzyœæ. Jak
miliony Polaków w tamtych czasach

Dynamicznie rozwijaj¹ca
siê firma budowlana

przyjmie pracowników
na stanowisko

murarz

Oferujemy bardzo dobre
warunki p³acowe.

Tel. 606 814 943,
608 063 148

Okrutni stra¿nicy
niedokonanej

rewolucji

by³, byæ mo¿e, zmuszony zawrzeæ jakiœ
kompromis, aby wyje¿d¿aæ z kraju lub
po prostu pracowaæ w agencji. To by³a
kwestia przetrwania. Günter Grass,
kiedy ujawniono, ¿e jako nastolatek
s³u¿y³ w oddziale SS, móg³ siê broniæ
i t³umaczyæ swoje postêpowanie tra-
gicznymi realiami nazistowskich Nie-
miec. Kapuœciñskiemu, który zmar³ w
styczniu tego roku, nie dano takiej
szansy. Najbardziej ohydna w tym epi-
zodzie wydaje mi siê polityka mani-
pulowania przesz³oœci¹, zapocz¹tkowa-
na przez braci Kaczyñskich. Niedaw-
no chcieli oni zmusiæ ponad pó³ mi-
liona urzêdników, wyk³adowców,
dziennikarzy i polityków do oœwiad-
czenia, czy kolaborowali z komuni-
stycznym re¿imem, czy nie. Trybuna³
Konstytucyjny uzna³ tê decyzjê rz¹du
za czêœciowo nielegaln¹. W Polsce ofi-
cjalnie demonizuje siê komunistów,
postêpuj¹c jednak zgodnie z najlep-
szymi wzorcami komunistycznymi dru-
giej po³owy lat 60 – tych XX wieku.
Zmienili siê tylko ludzie, a mechani-
zmy, sposoby dzia³ania i retoryka po-
zosta³y niezmienne, jak szary, wrogi
spo³eczeñstwu i niezmienny by³ “so-
cjalizm” czasów W³adys³awa Gomó³ki.

Urz¹d Gminy Bralin poszukuje firmy budowlanej (dekarskiej / cie-
sielskiej / remontowo-budowlanej / ogólnobudowlanej), która w okre-
sie letnim wykona z nale¿yt¹ starannoœci¹ prace budowlane na dachu
przedszkola w Bralinie (obiekt jednokondygnacyjny) w zakresie:
wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na lepiku (do roz-
biórki) na papê termozgrzewaln¹ dwukrotnie – na powierzchni
ok. 960 m2
wzmocnienie (naprawa) czêœci wi¹zarów drewnianych konstrukcji
stropodachowej wg dokumentacji projektowej,
inne roboty zwi¹zane w wymian¹ pokrycia i wzmocnieniem kon-
strukcji stropodachowej.
Po¿¹dany termin realizacji robót: sierpieñ 2007r.
Nieprzekraczalny termin realizacji robót : od 01 lipca – do 30
wrzeœnia 2007r.
Gmina posiada ekspertyzê nt. stanu technicznego dachu.
Obecnie w przygotowaniu projekt budowlano-wykonawczy oraz
czêœæ kosztorysowa (bêd¹ dostêpne ok. po³owy czerwca)
Wszystkie zainteresowane podmioty proszone s¹ o kontakt z Urzê-
dem Gminy Bralin

Osoba upowa¿niona do kontaktu:
Artur Wójcik – Kierownik Referatu Rozwoju

Gospodarczego i Inwestycji, tel. 062-7811229, 062-7811201
fax. 062-7811202, e -mail: artur.wojcik@bralin.pl, Urz¹d

Gminy Bralin, 63-640 Bralin, ul Rynek 3

Poszukiwana firma
do wykonania robót na dachu
przedszkola w Bralinie

W dniu 25 maja 2007 r. odby³ siê
Kongres Wojewódzki Samoobrony
Województwa £ódzkiego w £odzi. Na
Kongres przyby³ osobiœcie premier
Andrzej Lepper, ponadto minister
Anna Kalata, dyrektor Biura Krajo-
wego Samoobrony pose³ Janusz Mak-
symiuk, pos³owie Edward Kiedos,
Marek Wojtera i Gra¿yna Tyszko, se-
nator Bogdan Lisiecki, p.o. przewod-
nicz¹cy wojewódzki pose³ Krzysztof
Sikora, dyrektor i wicedyrektor Od-
dzia³u Regionalnego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W³odzimierz Wojtaszek i Zbigniew
Wojtera, Dyrektor Generalny PFRON
Marcin Domaga³a i inni. W Kongre-
sie wziê³a udzia³ delegacja Samoobro-
ny z Powiatu Wieruszowskiego w sk³a-
dzie: W³adys³aw B¹cela – gmina Lu-
tutów, W³odzimierz Sut - Czastary, Jan
Wardêga - Lututów, Marian Je¿ykow-
ski – Sokolniki i Kazimierz B³aszczak
– Wieruszów - przewodnicz¹cy. Celem
Kongresu by³o g³osowanie nad abso-
lutorium dla Rady Wojewódzkiej za
rok 2007 oraz sprawy organizacyjne.
Po z³o¿eniu sprawozdania z dzia³al-
noœci Przewodnicz¹cego i Rady Wo-
jewódzkiej zebrani w g³osowaniu
udzielili absolutorium. Premier i
przewodnicz¹cy Andrzej Lepper w
swoim wyst¹pieniu mówi³ o przygo-
towaniach do VI Kongresu Krajowe-
go Samoobrony, który odbêdzie siê
9 - 10 czerwca w Warszawie. Do tego
czasu przewodnicz¹cy spotka siê z
cz³onkami i wyborcami w ka¿dym
okrêgu wyborczym w niedzielê. PóŸ-
niej odbêd¹ siê spotkania w ka¿dym
powiecie i przygotowania do wyborów
nowych w³adz, ale ju¿ po Kongresie
Krajowym. W ci¹gu pó³ roku maj¹ siê
odbyæ zjazdy powiatowe partii. Nawi¹-
zuj¹c do wydarzeñ z grudnia ub. roku

i oskar¿eñ pod adresem g³ównych
dzia³aczy Samoobrony przewodnicz¹-
cy jeszcze raz podtrzyma³ twierdzenie,
¿e wszystkie tamte dzia³ania mediów
i przeciwników mia³y na celu rozbi-
cie koalicji, czyli by³ to zamach sta-
nu. Wspomnia³ o pracy dla dzia³aczy
Samoobrony i zaznaczy³, ¿e tempo
zatrudnienia ludzi dzia³aj¹cych na
rzecz Samoobrony nale¿y przyspie-
szyæ. Oœwiadczy³, ¿e przeciwstawi siê
zamiarom Minister Zyty Gilowskiej
obci¹¿ania rolników 9 % podatkiem
od dop³at. Przypomnia³, ¿e planuje
siê w latach 2007 – 2013 wydaæ na
inwestycje w rolnictwie 7 mld Euro.
W 1-szym roku po wejœciu Polski do
UE rolnicy otrzymali dop³aty w Pol-
sce œrednio 55 Euro w Niemczech
300 Euro a w Danii 400 Euro. S¹
konkretne osoby z w³adz, które siê
na to zgodzi³y – Miller i Kalinowski.
Pomoc na suszê rolnicy otrzymali po
raz pierwszy od 17 lat. W tocz¹cej siê

dyskusji na Kongresie zabra³em g³os
przedstawiaj¹c wyniki dzia³ania Samo-
obrony w Wieruszowie w wyborach
samorz¹dowych 2 radnych Rady Po-
wiatowej, 4 radnych Rady Gminy, 2-
óch wojtów z poparciem Samoobro-
ny, 4 radnych Rady Powiatowej Izb
Rolniczych. Wielki wk³ad Samoobro-
ny w Wieruszowie by³ w osi¹gniêcie 3
mandatów poselskich w okrêgu wy-
borczym 11 sieradzkim w roku 2005.
Nastêpnie zg³osi³em jako podstawow¹
bol¹czkê brak pracy dla cz³onków i
dzia³aczy Samoobrony w Powiecie
Wieruszowskim, która to sprawa ma
byæ rozpatrzona przez w³adze woje-
wódzkie. Zg³osi³em ponadto konkret-
ny wniosek wynikaj¹cy z g³osów od
rolników o wznowienie dzia³añ w celu
przyspieszenia rozpatrywania wnio-
sków od rolników o przyznanie rent
strukturalnych oraz okreœlenie warun-
ków ich przyznawania.

Kazimierz B³aszczak
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Cz³onków delegacji przyby³ych z
Niemiec powita³ wójt Jan Sarnow-
ski. W galerii Urzêdu Gminy w Ba-
ranowie goœcie zapoznali siê z hi-
stori¹, charakterystyk¹, kierunkami
rozwoju i dzia³aniami gminy.
Zwiedzano tak¿e zabytkowy koœció³
drewniany w Baranowie, w którym
ks. kanonik Jerzy Kondal opisa³
znajduj¹ce siê wewn¹trz dzie³a sztu-
ki i przedstawi³ genezê parafii ba-
ranowskiej.
Kolejnym punktem programu by³a
Fabryka Mebli „DREWMIX” pañ-
stwa Lucyny i Micha³a Albertów z
£êki Mroczeñskiej, gdzie przygl¹-
dano siê procesom produkcyjnym
i podziwiano produkt koñcowy na
wystawie mebli.
Nastêpnie udano siê z wizyt¹ do go-
spodarstwa rolnego pañstwa Hele-
ny i Jerzego Albertów w ¯urawiñ-
cu oraz pañstwa Zofii i Mariana La-
tusków w S³upi p. Kêpnem.
Natomiast popo³udnie spêdzono w
Zespole Szkó³ Podstawowych w S³u-
pi p. Kêpnem podziwiaj¹c m.in.
niedawno powsta³¹ Izbê Pamiêci.
W ci¹gu nastêpnych kilku dni go-
œcie zwiedzili jeszcze Wroc³aw i fa-
brykê bombek w Miliczu.

/red/

Niemieccy rolnicy
zwiedzali gminê Baranów
W czwartek, 17 maja gminê Baranów odwiedzili rolnicy zrzeszeni w zwi¹zku

„Zeigverein” w powiecie Aurich. Piêædziesiêcioosobowa grupa ze Wschodniej Fryzji
przebywa³a w Polsce do niedzieli.

Goœcie z Niemiec odwiedzili gospodarstwo rolne pañstwa Heleny i Jerzego Albertów w
¯urawiñcu.

W S³upi p. Kêpnem z³o¿ono wizytê w gospodarstwie pañstwa Zofii i Mariana Latusków.

Od 2006 roku Fundacja organizuje Kon-
kurs „Teraz Polska” dla gmin. Celem tej
edycji Konkursu by³o wy³onienie oraz
wyró¿nienie God³em „Teraz Polska” naj-
lepszych pod wzglêdem gospodarnoœci
oraz atrakcyjnoœci dla mieszkañców i
przedsiêbiorców gmin w Polsce. Istota
nagrody to promowanie gmin, podkre-
œlenie ich wszechstronnoœci, atrakcyjno-
œci, bêd¹cych magnesem przyci¹gaj¹cych
do wyró¿nionej gminy nowych mieszkañ-
ców i inwestorów.
Przypomnijmy, i¿ Bran¿owa Komisja
Ekspertów weryfikuj¹ca wnioski zg³oszo-
nych do I edycji Konkursu „Teraz Pol-
ska” dla gmin, zakwalifikowa³a Urz¹d
Miasta i Gminy Kêpno do 10 najwy¿ej
ocenionych w kategorii gmin miejskich,
zaœ gmina Baranów znalaz³a siê wœród
10 najwy¿ej ocenionych w kategorii gmin
wiejskich. Nominacje te stanowi¹ nie tyl-
ko wyró¿nienie, ale równie¿ promocjê
dla samorz¹dów powiatu kêpiñskiego
Na Koncercie Galowym oprócz laure-
atów i nominowanych do God³a obecni
byli: ma³¿onka prezydenta RP, cz³onko-
wie rz¹du, przedstawiciele biznesu, œwia-

Samorz¹dowcy
na uroczystej Gali

21 maja koncertem w Teatrze Wielkim - Operze
Narodowej Fundacja Polskiego God³a Promocyjnego
zakoñczy³a kolejn¹ edycjê Konkursu „Teraz Polska”.
W uroczystej Gali uczestniczy reprezentanci Ziemi
Kêpiñskiej - burmistrz miasta i gminy Kepno Piotr
Psikus oraz wójt gminy Baranów Jan Sarnowski.

W Koncercie Galowym wieñcz¹cym kolejn¹ edycjê Konkursu uczestniczyli reprezentanci
gmin nominowanych do God³a „Teraz Polska” – wójt gminy Baranów Jan Sarnowski oraz
burmistrz miasta i gminy Kêpno Piotr Psikus.

ta kultury i sztuki, korpusu dyplomatycz-
nego oraz cz³onkowie Kapitu³y.
Fina³ Konkursu, czyli Koncert Galowy
„Teraz Polska” jest najwa¿niejszym wyda-
rzeniem w rocznym cyklu Konkursu,
uroczystym podsumowaniem ka¿dej edy-
cji, a tak¿e jej zamkniêciem. Dziêki sta-
raniom Fundacji jest to ka¿dorazowo
presti¿owa impreza gospodarcza oraz
donios³e wydarzenie kulturalne. Cieka-
wy i zró¿nicowany program ka¿dej Gali,
obecnoœæ znamienitych osobistoœci oraz
atrakcyjny program artystyczny w wyko-
naniu czo³owych artystów, gwarantuj¹
znakomit¹ promocjê bior¹cych w niej
udzia³ laureatów God³a „Teraz Polska”.
Koncert Galowy XVII edycji Konkursu
uœwietnili polscy artyœci. Gwiazd¹ by³ kom-
pozytor i dyrygent Piotr Rubik, któremu
towarzyszy³a Orkiestra Filharmonii Czê-
stochowskiej, a tak¿e Chór Uniwersytetu
Wroc³awskiego GAUDIUM, Chór Kame-
ralny Akademii Muzycznej we Wroc³awiu
oraz Chór LA MUSICA CORALE. W
Gali wziêli udzia³ równie¿ goœcie specjal-
ni: Ma³gorzata Walewska, Micha³ Bajor,
Leszek Œwidziñski.

oprac. /bem/

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom ro-
dziców od 1 wrzeœnia bie¿¹cego roku
wszystkie przedszkola kêpiñskie bêd¹ czyn-
ne do godziny 17.00 – Na tak¹ potrzebê
wskazywali rodzice w przeprowadzonych przez
nas anonimowych ankietach dotycz¹cych ich
oczekiwañ– t³umaczy naczelnik Wydzia³u
Oœwiaty i Kultury Ma³gorzat¹ Frala-Kê-
dzior. – Pracuj¹cy rodzice czêsto bowiem maj¹
problem, aby odbieraæ dzieci o godzinie 16.00.
Przedszkole bêdzie czynne od godziny
6.30 do 17.00, jednak wyd³u¿enie pracy
placówki o godzinê nie jest jednoznaczne
z wyd³u¿eniem pobytu dziecka w przed-
szkolu. Zasad¹ jest, aby dziecko nie spê-
dza³o w przedszkolu wiêcej czasu ni¿ 9
godzin dziennie. Rodzice bêd¹ musieli
zdeklarowaæ czy dziecko bêdzie przebywaæ
w przedszkolu od 6.30 do 16.00 czy bê-
dzie przychodziæ przed 8.00 i odebrane
zostanie o 17.00.
Na razie zmiana wprowadzona zosta³a w
przedszkolach miejskich, a je¿eli bêd¹
chêtni i stworzona zostanie taka grupa
dzieci - równie¿ w Hanulinie.

Udogodnienie dla rodziców
kêpiñskich przedszkolaków
Przed³u¿one zostan¹ godziny pracy przedszkoli

na terenie gminy Kepno.

Od wrzeœnia rodzice bêd¹ mogli odbieraæ swoje
dzieci z kêpiñskich przedszkoli do godz. 17.00.

- Jest to zgodne z szersz¹ tendencj¹, bowiem
obecnie trwaj¹ prace nad wyd³u¿eniem pra-
cy placówek przedszkolnych do godziny
18.00 równie¿ w wakacje na terenie ca³ego
kraju – dodaje burmistrz Piotr Psikus.-
Zatem nasze dzia³ania w pewien sposób wy-
przedzaj¹ plany ministerstwa pracy i poli-
tyki spo³ecznej.

/bem/
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Opatów:
W ramach obchodów Dnia Matki Wójt gmi-
ny £êka Opatowska wraz z Ko³em Gospodyñ
Wiejskich w Opatowie i specjalistk¹ z WODR
zorganizowali uroczystoœæ ku czci Mam  po³¹-
czon¹ z jubileuszem 50-lecia Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Opatowie.
Œwiêtowanie rozpoczêto msz¹ œw. w koœciele
parafialnym w Opatowie w intencji wszystkich
matek. Po jej zakoñczeniu uczestnicy udali
siê do Sali OSP, gdzie dzieci z miejscowej Szko-
³y Podstawowej  przedstawi³y przygotowany
specjalnie na t¹ okazjê  program artystyczny.
Weso³e œpiewy zaczêto od wykonania po-
wszechnie znanej biesiadnej piosenki cygañ-
skiej. Szybkie rytmy wprawi³y wszystkich w do-
bry nastrój. Dalej by³ przegl¹d piosenek z ró¿-
nych krajów i pokazy taneczne a na zakoñ-
czenie dzieci odœpiewa³y „Cudownych rodzi-
ców mam” czym wywo³a³y u swoich rodziców
oraz wszystkich zgromadzonych  uœmiech na
twarzy.
Rolê gospodarza uroczystoœci pe³ni³a przewod-
nicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich –Maria
Haziak. Na sali obecny by³ eurodeputowany
Witold Tomczak wraz z ma³¿onk¹, przewod-

Dzieñ Matki to dla nas wszystkich bardzo wa¿ne œwiêto, w którym sk³adamy ¿yczenia naszym rodzicielkom - dziêkuj¹c im za wszystkie trudy
zwi¹zane z naszym wychowaniem i  wykszta³ceniem. Ten dzieñ uroczyœcie obchodzono  nie tylko w domach ale równie¿ na spotkaniach. Nasz

Tygodnik zosta³ zaproszony na obchody Dnia Matki  do Mechnic i Kêpna (gm. Kêpno) , Opatowa (gm.£êka Opatowska),  ¯urawiñca (gm.Baranów)
Oto relacje z obchodów:

Mechnice:
Organizatorami obchodów Œwiêta Mat-
ki w Mechnicach byli: Burmistrz Miasta
i Gminy Kêpno - Piotr Psikus oraz Ko³o
Gospodyñ Wiejskich – z jego przewod-
nicz¹c¹ Dorot¹ Mielczarek wraz ze spe-
cjalistk¹ z Wojewódzkiego Oœrodka Do-
radztwa Rolniczego – Mari¹ Pieczar¹. Na
uroczystoœæ zaproszono panie z Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich w Mechnicach, przed-
stawicielki poszczególnych Kó³ z  miasta
i gminy Kêpno, Burmistrzów Kêpna - Pio-
tra Psikusa i Ryszarda Przybylskiego, so³-
tysów oraz przedstawicieli instytucji na co
dzieñ zwi¹zanych z rolnictwem.
Pad³o wiele ciep³ych s³ów, ¿yczenia w
imieniu zaproszonych goœci z³o¿y³ Bur-
mistrz – puentuj¹c swoj¹ wypowiedŸ s³o-
wami: „ Nie ma jak u Mamy- tylko szko-
da, ¿e niektórzy to przekonanie uzmy-
s³awiaj¹ sobie, gdy jest ju¿ za póŸno”.
Obchody uœwietni³y taneczno - wokalne
wystêpy dzieci z Przedszkola i Szko³y Pod-
stawowej w Mikorzynie. Po zakoñczeniu
czêœci oficjalnej  wszyscy zasiedli  do wspa-
niale przygotowanych i suto zastawionych
sto³ów , które przygotowa³o miejscowe
KGW pod bacznym okiem pani M. Pie-
czarowej

J. Przyby³

Grzegorz Adamski so³tys wsi Opatowa wrêcza
bukiet kwiatów za³o¿ycielce KGW Helenie
Krzymiñskiej

¯urawiniec:
W czwartek, 24 maja w ¯urawiñcu zor-
ganizowano Dzieñ Matki. Na tê uroczy-
stoœæ dzieci  ze SP w £êce Mroczeñskiej
przygotowa³y krótkie przedstawienie dla
wszystkich zebranych matek oraz pozo-
sta³ych goœci, wœród których znaleŸli siê
m. in. wójt gminy Jan Sarnowski, skarb-
nik Jan Tyc, ks. kanonik Stanis³aw Bo-
rowicki, przew. Rady Gminy Anna
Brust, dyrektor szko³y Danuta S³upia-
nek, so³tys wsi Józef Albert.
- Chcielibyœmy z³o¿yæ ¿yczenia dla wszystkich
Pañ, które s¹ mamami, za odwagê urodze-
nia kolejnego obywatela naszego kraju. Za
odwagê i trud wychowania, za to ¿e naród
nasz w dalszym ci¹gu trwa. W tym szczegól-
nym dniu chcielibyœmy wszystkim mamom
z³o¿yæ podziêkowania – niech ka¿dy dzieñ
bêdzie mi³y, niech ka¿dy dzieñ przynosi now¹
radoœæ. – mówi³ Jan Sarnowski. Wójt przy-
gotowa³ ¿yczenia dla Pani Heleny Latu-
sek (matki 6 dzieci), która zosta³a wyró¿-
niona przez miejscow¹ spo³ecznoœæ. Nie-
stety Pani Helena ze wzglêdów zdrowot-
nych nie mog³a osobiœci odebraæ ¿yczeñ.
W imieniu wszystkich matek bukiet
kwiatów odebra³a Beata Faltyn (matka
6 dzieci).
Uroczystoœæ ta przygotowywana jest co
rok w innej miejscowoœci gminy. Organi-
zacj¹ zajêli siê Urszula Oleœ – specjalist-
ka do spraw obszarów wiejskich, Ewa He³-
miñska – przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ
oraz wszystkie Panie nale¿¹ce do KG.
Imprezê dofinansowa³a gmina.

/arp/

nicz¹cy Rady Gminy £êka Opatowska Zdzi-
s³aw K³odnicki. Doskona³a pogoda panuj¹ca w
tym dniu  przed uroczystoœci¹ sprawi³a,¿e nie-
którzy z zaproszonych goœci nie mogli siê po-
jawiæ na obchodach ( ze wzglêdu na pilne
prace polowe). Wœród nieobecnych znaleŸli siê
prezesi Ko³ek Rolniczych, so³tysi, radni. Hono-
ru Radnych broni³ Radny Rady Powiatowej -
Marek Kowalski, zaœ honoru so³tysów – Grze-
gorz Adamski – so³tys Opatowa.
W trakcie uroczystoœci Przewodnicz¹cy Rady
Gminy - Zdzis³aw K³odnicki w imieniu swoim,
Rady i Wójta z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim Matkom
oraz pogratulowa³ piêknego jubileuszu 50 lecia
dzia³alnoœci KGW. ¯yczenia z³o¿y³ równie¿ eu-
rodeputowany Witold Tomczak, który poinfor-
mowa³ tak¿e, ¿e ufundowa³ 5 zaproszeñ  dla
mieszkañców gminy £êka Opatowska do euro-
parlamentu i ma nadziejê, ¿e wœród tych osób
bêd¹ adresatki uroczystoœci.  W dalszej czêœci
obchodów wrêczano „jubilatkom” kwiaty i pre-
zenty, najpiêkniejsz¹ wi¹zank¹ uhonorowano za-
³o¿ycielkê Ko³a- Halinê Krzymiñsk¹.
Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich –
Maria Haziak po krótkim przemówieniu, w któ-
rym przedstawi³a  historiê 50 -lecia KGW po-
dziêkowa³a przedstawicielom ró¿nych organiza-

cji zebranym na Sali za wieloletni¹, owocn¹
wspó³pracê, szczególnie ciep³e s³owa pop³ynê³y
w stronê Marii Pieczary z WODR. Obchody
zakoñczono poczêstunkiem i wspomnieniami z
50 letniej historii KGW przy biesiadnych pio-
senkach w wykonaniu chóru „ Na swojsk¹ nutê”
pod przewodnictwem Mariusza Chocaja.

J. Przyby³

Kêpno:
Dnia 24 maja br. licznie zebrali siê senio-
rzy ludzie cudownej jesieni w Klubie Ana-
tol. Bardzo ciep³o i serdecznie zebranych
wita³ przewodnicz¹cy J. Pruchnicki ¿ycz¹c
wszystkiego najlepszego, zdrowia szczêœcia
i zadowolenia z dzieci i wnuków, a¿eby
wszyscy siê szanowali. Wœród goœci zapro-
szonych wita³: Z. Mêdla – sekretarza UMiG
w Kêpnie, Starostwo Powiatowe reprezen-
towa³ Kier. Wydzia³u Organizacyjnego-
J.Marciniak, M.¯ureck¹ z MG OPS, Zarz¹d
Rej. PZERiI w Kêpnie – M. Jasnowsk¹, H.
Potyra³ê. A. Szymañsk¹, kier.Chóru „Ju-
trzenka” – H. Lubryka, J. Wróblewsk¹ kie-
rownika COW Klubu Seniora „Pod ¯ura-
wiem”, dzieci z przedszkola w Kr¹¿kowach
wraz z opiekunami i rodzicami, panie z
kuchni, media. Po czym mali artyœci z
Przedszkola w Kr¹¿kowach przedstawili bar-
dzo ciekawy i oryginalny program, by³y de-
klamacje cudownych wierszy o matce, pio-
senki i tañce. Program przygotowali Cz.
Jêdrzejewska, L. Zadka, E. Fras, I. Staude
oraz instruktor tañca P. Wielgosz. Zebrani
seniorzy byli zachwyceni przedstawionym pro-
gramem i artystów nagradzali gromkimi bra-
wami. Nastêpnie g³os zabierali  zaproszeni go-
œcie. Z.Mêdel „ to co zaplanowa³y dzieci jest
najlepszym prze¿yciem jakie mogli dostaæ se-
niorzy bo w wierszach i piosenkach mogli wy-
raziæ  to co czuj¹. Odczyta³ list – podziêkowa-
nie w imieniu w³adz gminnych -   Z okazji
dzisiejszego œwiêta pragnê z³o¿yæ serdeczne
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci, niech
te ¿yczenia bêd¹ dla wszystkich pañstwa wyra-

zem szacunku macierzyñstwa  i ojcowskiego tru-
du w³o¿onego w wychowanie kolejnego poko-
lenia , niech nagrod¹  za poœwiêcenie bêdzie
wdziêcznoœæ i szacunek dzieci i wnuków. ȳcze-
nia  równie¿ z³o¿y³ J. Marciniak w imieniu sta-
rostwa i odczyta³ list intencyjny  „ W kalendarzu
s¹ to szczególnie dni poœwiêcone matkom i
ojcom i przypominaj¹ce o fundamentalnym
znaczeniu roli matki i ojca w rodzinie i w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka. Dziêkujê pañstwu za dzia³a-
nia podejmowane w kierunku umacniania pre-
sti¿u tego wspania³ego œwiêta. W imieniu Rady
powiatu i w³asnym ¿yczê wszystkim cz³onkom
ZERiI du¿o zdrowia i szczêœcia. Kwiaty zosta³y
z³o¿one panu Pruchnickiemu, który tradycyj-
nie tym razem przekaza³ je H. Urbañskiej. Ko-
lejne ¿yczenia  z³o¿y³a H. Lubryka  z PZN „
Chór Jutrzenka” „ od nas dla was wszystkich mam
i ojców wszystkiego najlepszego, du¿o zdrowia, za-
dowolenia z dzieci i wnuków kwiaty powêdrowa³y
te¿ do H. Urbañskiej. Przewodnicz¹ca PZERiI
Zarz. Rej. M. Jasnowska ¿yczy³a emerytom wszyst-
kiego najlepszego i tego co siê szczêœciem zwie.
Podziêkowa³a ko³om Pó³noc i Po³udnie za wspa-
nia³e przygotowanie obchodów tego piêknego
œwiêta.. Kierownik Klubu „ Pod ̄ urawiem” J. Wró-
blewska w imieniu kier. MGOPS M. ūreckiej i
w³asnym  ¿yczy³a wszystkiego najlepszego, du¿o
zdrowia, radoœci a przede wszystkim pociechy z
dzieci, zadowolenia i oparcia w póŸniejszym wie-
ku, aby opieka by³a dla dzieci sam¹ przyjemno-
œci¹ i wdziêcznoœci¹ za w³o¿ony trud w wychowa-
nie. Potem by³ wspania³y obiad.  I szampañska
zabawa a do tañca przygrywa³ R. Nowak.

Ma£a

Matki - anio³y w praktyce
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Dla harcerzy i dru¿ynowych dru¿yny
S³oneczni dzia³aj¹cej przy Zespole
Szkó³ Specjalnych w Kêpnie maj to
gor¹cy miesi¹c. Pe³n¹ par¹ ruszy³y
prace w przygotowaniu XXIX Zlotu
Dru¿yn ZHP Nieprzetartego Szlaku,
którego gospodarzem w tym roku jest
Zespó³ Szkó³ Specjalnych. Wspó³orga-
nizatorem tej cyklicznej imprezy har-
cerskiej jest Komenda Hufca ZHP
Kêpno. Harcerze pod okiem dru¿y-
nowych oraz nauczycieli przyjació³
harcerstwa przygotowuj¹ program na
ognisko oraz festiwal piosenki, trady-
cyjne pami¹tki, powtarzaj¹ piosenki i
pl¹sy. Ten pracowity czas umila wszyst-
kim myœl, ¿e znowu spotkaj¹ siê przy
ognisku, spêdz¹ noc w namiotach
pod szumi¹cymi sosnami i sprawdz¹
swoje umiejêtnoœci w harcerskich
zwiadach.
Historia zlotów ZHP Nieprzetartego
Szlaku.
Obecnie organizowany Zlot jest ju¿
XXIX spotkaniem harcerzy zrzeszo-
nych w dru¿ynach Nieprzetartego
Szlaku by³ego województwa kaliskie-
go. Co roku gospodarzem tej impre-
zy jest jedna z 11 placówek szkolnic-
twa specjalnego, przy której dzia³a
dru¿yna. Kêpiñska placówka organi-
zuje Zlot ju¿ po raz trzeci.
Historia i dzia³alnoœæ dru¿yny S³o-
neczni.
Kêpiñska dru¿yna S³oneczni dzia-
³aj¹ca przy Zespole Szkó³ Specjal-
nych zosta³a za³o¿ona w roku 1979
przez phm Stefaniê Majewsk¹ i
phm Teresê Bierwagen. Przez lata
istnienia dru¿yny, dziêki doskona-
³ej wspó³pracy z kolejnymi dyrek-
torami placówki uda³o siê zgroma-
dziæ mundury, sprzêt biwakowo –
obozowy, ³¹cznie z czterema dzie-
siêcioosobowymi namiotami oraz

Ramowy Program XXIX Zlotu Dru¿yn
Nieprzetartego Szlaku Chor¹gwi

Wielkopolskiej Kêpno 4-6 czerwiec 2007
4 czerwiec 2007

-Przyjazd uczestników Zlotu do Kobylej Góry – zakwaterowanie do godziny 12.00
-Apel powitalny – rozpoczêcie Zlotu – 12.30
-Obiad – 13.30
-Festiwal Piosenki Harcerskiej – 15.00
-Kolacja – 18.30
-Przygotowanie do ogniska
-Ognisko – pl¹sowisko – 20.00 i Harcerski Bieg Sprawnoœciowy
-Cisza nocna – 22.00

5 czerwiec 2007 – Dzieñ Kêpiñski
-Œniadanie – 8.00
-Apel roboczy – 9.00
-Wyjazd do Kêpna – 9.30
-Bieg Patrolowy po Kêpnie- 10.15
-Obiad na terenie KOSiR Kêpno
-Pokaz modeli lataj¹cych i p³ywaj¹cych
-Kino „Sokolnia” – koncert zespo³u harcerskiego WARTAKI – uroczyste spotkanie
z w³adzami samorz¹dowymi, przyjació³mi harcerstwa, cz³onkami innych organiza-
cji, wyst¹pienia, podziêkowania, odnowienie przyrzeczenia harcerskiego – „Jeden
œwiat jedno przyrzeczenie” – godz.15.00
-Ognisko na placu za Hal¹ Sportow¹, teren KOSiR– prezentacja przygotowanego
programu – godz.17.00
-Pieczenie kie³basek (Harcerze), spotkanie instruktorskie – godz.18.00
-Powrót do Kobylej Góry – godz.19.00
-Kolacja
-Dyskoteka
-Cisza nocna – godz. 22.00
-W czasie ciszy nocnej Bieg nocnych zuchów pod has³em Czy z³apie Ciê
skurcz!

6 czerwca 2007
-Œniadanie – godz.9.00
-Sprz¹tanie obozowiska
-Apel po¿egnalny – zakoñczenie Zlotu – godz. 10.30

Regulamin Festiwalu Piosenki Harcerskiej pod has³em: Œpiewaj Bracie razem z nami
Udzia³ bior¹ soliœci lub zespo³y
Akompaniament w³asny
Repertuar: dwie piosenki
jedna dowolna o Stokrotce (obowi¹zkowo !)
druga o tematyce harcerskiej, rajdowej
lub inna
Kryteria oceny:
dobór repertuaru
pomys³owoœæ w interpretacji piosenki
obowi¹zkowej
wykonanie
wra¿enia artystyczne

Zlot ZHP
Nieprzetartego Szlaku

zagospodarowaæ w³asn¹ harcówkê.
Za³o¿ycielki i pierwsze instruktor-
ki dru¿yny w³¹czy³y siê aktywnie w
dzia³alnoœæ dru¿yn zrzeszonych w
Chor¹gwi Kaliskiej i uczestniczy³y
wraz z harcerzami w Zlotach, Tur-
niejach Gier i Zabaw Zrêcznoœcio-
wych oraz spotkaniach instruktor-
skich. Nowi opiekunowie pwd Syl-
wia Bierwagen – Gierak i pwd S³a-
womir Gierak kontynuuj¹ pracê
swoich poprzedniczek, w³¹czaj¹c
siê do udzia³u w nowych impre-
zach, jak np. Turniej Halowej Pi³-
ki No¿nej, przekazanie Betlejem-
skiego Swiate³ka Pokoju. Nie mo¿-
na nie wspomnieæ o ogromnym za-
anga¿owaniu nauczycieli Zespo³u
Szkó³, którzy sami nie bêd¹c har-
cerzami aktywnie wspieraj¹ dzia³al-
noœæ dru¿yny i anga¿uj¹ siê w wie-
le przedsiêwziêæ. W ci¹gu ostat-
nich trzech lat we wspó³pracy z Ko-
mendantem Hufca pdh Wiktorem
Gruszk¹ organizowali HAL ( Har-
cersk¹ Akcjê Letni¹ ). Dziêki temu
znaczna grupa m³odzie¿y, równie¿
spoza szko³y, mog³a uczestniczyæ w
obozach integracyjnych i spêdziæ
niezapomniane chwile na goœcin-
nej stanicy Watra.
Wszyscy - instruktorzy i przyjaciele
harcerstwa w³¹czaj¹cy siê w dzia-
³alnoœæ dru¿yny S³oneczni wyko-
nuj¹ swoj¹ pracê spo³ecznie. Naj-
wiêkszym podziêkowaniem za w³o-
¿ony trud jest zadowolenie dzieci
i œwiadomoœæ ich rodziców, ¿e
mog¹ powierzyæ swoje pociechy w
rêce osób oddanych i przygotowa-
nych do pracy z nimi.

pwd Sylwia Bierwagen – Gierak
phm Teresa Bierwagen

- W Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ bar-
dzo restrykcyjne przepisy prawne do-
tycz¹ce funkcjonowania sto³ówek szkol-
nych i przedszkolnych. Restrykcje, a
w³aœciwie wymagania dotycz¹ wymagañ
higieniczno - sanitarnych dla obiektów
¿ywieniowo-¿ywnoœciowych dzia³aj¹cych
w obiektach oœwiatowych. Dlatego te¿
obecny stan techniczny sto³ówek szkol-
nych ,,zmusi³” samorz¹d kêpiñski do
dyskusji nad dalszym sposobem funk-
cjonowaniem sto³ówek szkolnych – t³u-
maczy naczelnik Wydzia³u Oœwiaty,
Kultury i Sportu UMiG w Kêpnie Ma³-
gorzata Frala-Kêpdzior. - Nowe wymogi
higieny prowadzenia sto³ówek szkol-
nych i id¹ce za tym wystawione decyzje
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
spowodowa³y, ¿e samorz¹d kêpiñski
musia³by w ci¹gu najbli¿szych 2 lat wy-
datkowaæ oko³o 1 mln. z³ na remonty
sto³ówek, maj¹ce na celu dostosowanie
ich do nowych wymogów ¿ywienia.
Natomiast wed³ug burmistrza Piotra
Psikusa szybki wzrost cen materia³ów i
us³ug budowlanych sprawia, ¿e na do-
stosowanie sto³ówek do unijnych wy-
mogów trzeba by³oby przez najbli¿sze
lata wydaæ nawet 4 mln z³.
Obecnie codziennie w 6 sto³ówkach
szkolnych gminy Kêpno posi³ki spo¿ywa
oko³o 600 uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów, z czego 160 korzysta z Pro-
gramu Do¿ywiania (ok.27%). 150 dzieci
ze szkó³ obecnie do¿ywia siê w przedszko-
lach lub u prywatnych restauratorów.
W gminie funkcjonuje 6 sto³ówek
szkolnych i 7 przedszkolnych. Sto³ów-
ki w tych dwóch typach placówek
oœwiatowych ró¿ni¹ siê znacznie pod-
stawami funkcjonowania jak i organi-
zacj¹ ¿ywienie. Zasadnicza ró¿nica tkwi
i w ponoszonych przez rodziców
uczniów kosztach przetworzenia posi³-
ków i w organizacji ¿ywienia. I tak: w
przedszkolach rodzice ponosz¹ faktycz-
ne 100% koszty przetworzenia posi³ku
– wyliczone na jednego ucznia, nato-
miast w szko³ach rodzice ponosz¹ czê-
sto symboliczn¹ op³atê amortyzacyjn¹
w wysokoœci od 0,20 gr – 0,50 gr  za
obiad (stanowi to 5-10% faktycznych
kosztów). Ró¿nica ta spowodowana jest
obowi¹zuj¹cymi do niedawna przepi-
sami prawnymi reguluj¹cymi op³aty w
sto³ówkach szkolnych tylko i wy³¹cznie
ograniczaj¹cych siê do kosztu tzw. „wsa-
du do kot³a”.
Dzisiaj gmina Kêpno dofinansowuje
ka¿dy posi³ek w wysokoœci oko³o 3,30
z³, co daje roczny skutek finansowy
oko³o 370 tys. z³.
Zarówno brak szczegó³owych przepi-
sów prawnych reguluj¹cych funkcjono-
wanie sto³ówek szkolnych jak i koniecz-
noœæ przeprowadzenie kapitalnych re-
montów zmusi³y samorz¹d do wypra-
cowania nowego systemu ¿ywienia w
sto³ówkach szkolnych.
Rozpatrywano kilka mo¿liwych warian-
tów, m.in. stworzenie przy jednej ze
szkó³ gospodarstwa pomocniczego,
które na bazie sto³ówki w Mianowi-
cach zorganizuje ¿ywienie w sto³ów-
kach szkolnych, wydzier¿awienie sto-
³ówki w Mianowicach podmiotowi go-
spodarczemu i zlecenie mu ¿ywienia
w szko³ach, zamówienie us³ug caterin-
gowych oraz remont dotychczasowych
sto³ówek
Bior¹c pod uwagê koniecznoœæ utrzy-
mania jakoœci ¿ywienia na dotychcza-
sowym poziomie ceny posi³ków, Komi-
sja Oœwiaty Rady Miejskiej na swoim
posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br.
analizowa³a zaistnia³¹ sytuacjê, nato-
miast 9 maja br. pozytywnie zaopinio-
wa³a wariant zak³adaj¹cy, ¿e sto³ówka
szkolna na bazie sto³ówki w Mianowi-
cach bêdzie funkcjonowaæ w ramach
struktur organizacyjnych SP Nr 1 w
Kêpnie.
Jak wylicza³a M. Frala-Kêdzior za wy-
borem takiego w³aœnie rozwi¹zania

Nowe zasady funkcjonowania sto³ówek przedstawiono na konferencji prasowej z udzia³em
naczelnik Wydzia³u Administracji i Spraw Spo³ecznych Katarzyny Ko³cio-Kraus, burmistrza
Piotra Psikusa i naczelnik Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Sportu UMiG w Kêpnie Ma³gorzaty
Frali-Kêdzior.

Sto³ówki szkolne
na nowych zasadach

Samorz¹d miasta i gminy Kêpno wprowadza nowe zasady funkcjonowania sto³ówek
szkolnych W ramach struktur organizacyjnych Szko³y Podstawowej Nr 1 w Kêpnie

funkcjonowaæ bêdzie sto³ówka szkolna na bazie sto³ówki znajduj¹cej siê
w Centrum Integracji Spo³ecznej w Mianowicach. Posi³ki bêd¹ dowo¿one

do placówek oœwiatowych. W pierwszym etapie z tej formy ¿ywienia korzystaæ bêd¹
kêpiñskie szko³y podstawowe oraz SP w Myjomicach.

przemawia³o wiele przes³anek, takich
jak: minimalizacja zakresu remontu,
ograniczone zwolnienia pracowników,
wykorzystanie bazy w Mianowicach,
gwarancja jakoœci ¿ywienia, ograniczenie
biurokracji i rozdrobnienia ksiêgowoœci
bezpoœredni nadzór dyrektora placówki
oraz brak potrzeby tworzenia dodatko-
wego stanowiska kierowniczego.
Reorganizacja przeprowadzona zosta-
nie etapami.
- Dziêki temu nabieramy doœwiadcze-
nia, wiedzy potrzebnej do wprowa-
dzenia kolejnych etapów, a przede
wszystkim minimalizujemy ryzyko
pope³nienia b³êdu. Ca³y czas zdaje-
my sobie sprawê, ¿e wprowadzamy
zupe³nie nowe rozwi¹zanie, rozwi¹-
zanie byæ mo¿e pionierskie w warun-
kach naszego kraju – podkreœla na-
czelnik Wydzia³u Oœwiaty.
W pierwszym etapie ¿ywieniem ob-
jête zostan¹ SP Nr 1, SP Nr 3, SP
Myjomice (ok. 270 posi³ków), drugi
przewiduje objêcie ¿ywieniem SP
Hanulin, Gimnazjum Nr 2 (ok. 180
posi³ków), a docelowo w ci¹gu 3 lat
sto³ówki dzia³aj¹ce przy przedszko-
lach (ok. 600 posi³ków)
- Wszystkie warianty wi¹¿¹ siê z koniecz-
noœci¹ wypracowania zasad dowozu
posi³ków z sto³ówki do poszczególnych
placówek oœwiatowych. W jaki sposób
dowoziæ, jakimi trasami, o jakich po-
rach oraz czym dowoziæ, to obecnie

Urz¹d Gminy Bralin poszukuje wykonawcy do roz-
biórki stodo³y zlokalizowanej na placu przy Urzê-
dzie Gminy Bralin.
Parametry obiektu: wymiary w planie 25 x10m, wyso-
koœæ ca³kowita 5,5 m.
Œciany z ceg³y pe³nej na zaprawie wapiennej gr.40 i 25 cm,
wzmacniane pilastrami murowanymi, konstrukcja dacho-
wa drewniana. Mo¿liwoœæ odzysku materia³u.
Po¿¹dany termin realizacji robót: do 30 wrzeœnia 2007r.
Proszê o podanie warunków wykonania rozbiórki (oferty)
w formie pisemnej w terminie do dnia 20 czerwca 2007r.
Zaleca siê dokonanie wizji w terenie oraz wgl¹d w do-
kumentacjê na rozbiórkê.
Zdjêcia stodo³y dostêpne s¹ na stronie internetowej
www.bralin.pl w zak³adce: Foto-galeria

Osoba upowa¿niona do kontaktu:
£ukasz Pietrzak – tel. 062-7811230, 062-7811201

fax. 062-7811202,
Urz¹d Gminy Bralin, 63-640 Bralin, ul Rynek 3

Poszukujemy firmy
do wykonania rozbiórki
ceglanej stodo³y w Bralinie

tematy nad którymi pracuje Wydzia³
Oœwiaty, Kultury i Sportu –  t³umaczy
M. Frala–Kêdzior, dodaj¹c, i¿ wskutek
reorganizacji ¿adna osoba nie pozosta-
nie bez pracy!
Niezale¿nie od przeprowadzenia reor-
ganizacji sto³ówek szkolnych dalszym
krokiem bêdzie ujednolicenie: norm za-
trudnienia w sto³ówkach szkolnych, sta-
wek amortyzacji – koszty przetworzenia
posi³ków, dopracowanie metod odpisów
i zagospodarowania „odpadków”.
- Jednoczeœnie pamiêtamy, ¿e obecnie
sto³ówkê w Mianowicach prowadzi To-
warzystwo im. Brata Alberta oddzia³ w
Kêpnie. Nadal z Towarzystwem chce-
my i bêdziemy wspó³pracowaæ zabez-
pieczaj¹c tak jak jest to dotychczas
bezp³atne posi³ki dla osób i rodzin po-
trzebuj¹cych takiego wsparcia. Obec-
nie jest tak, ¿e Towarzystwo dla tych
osób i rodzin wydaje dziennie 24 - 28
posi³ków – przypomina burmistrz Piotr
Psikus. - Chcemy doprowadziæ do sy-
tuacji takiej, aby z tej sto³ówki korzy-
sta³y nie tylko placówki oœwiatowe, ale
równie¿ osoby z zewn¹trz, znajduj¹ce
siê w pobli¿u firmy. Intencj¹ nasz¹ jest,
aby potencja³ sto³ówki w Mianowicach
wykorzystaæ z korzyœci¹ dla dotychczas
korzystaj¹cych z posi³ków, dla dzieci i
m³odzie¿y ze szkó³ gminy Kêpno, a
tak¿e z korzyœci¹ dla finansów samo-
rz¹dowych.

/bem/
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Rankiem dnia 23 maja br. ludzie
jesieni nauczyciele sekcji emerytów
ZNP wyruszyli na wycieczkê, by
zwiedziæ per³y zabytków Wielkopol-
ski a mianowicie Smie³ów - Kórnik-
Rogalin. Wyje¿d¿aj¹c z Kêpna z
oddali dochodzi³y odg³osy burzy
mimo to humory wszystkim od
rana dopisywa³y. Panowie P³aza i
Wawrzyniak umilali nam czas prze-
jazdu opowiadaniami o ró¿nych
ciekawych zabytkach mijanych po
trasie ubarwiaj¹c je ciekawostkami.
Po kilku godzinach znaleŸliœmy siê
nad Lutyni¹ w Pradolinie Warciañ-
sko-Odrzañskiej a dok³adniej w
Œmie³owie. Tutaj rezydowa³y rody
Górków, Radonickich, Gorzeñ-
skich, Che³kowskich. Wspania³y pa-
³ac piêtrowy zbudowany na planie
podkowy. W zespole pa³acowym po-
dziwiamy oczywiœcie pa³ac, oran¿e-
riê, ogródek Zosi, alejê kasztanow¹,
kopiec z lapidariami, pomnik Mic-
kiewicza, mielcuch, folwark. Mu-
zeum powstaje dopiero w roku
1975. Pani przewodnik bardzo
szczegó³owo opowiada historiê
zwi¹zan¹ z pa³acem. Goœcili tu od
po³owy 1831 roku A.Mickiewicz
st¹d tak wiele pami¹tek jemu po-
œwiêcono, ponadto goœcili tu: H.
Sienkiewicz, M. Gorecka, W. Mic-
kiewicz. J. Paderewski, W. Kossak,
L. Ró¿ycki. Kolejny punkt docelo-
wy to Kórnik a w nim romantyczny
zamek rezydencja magnacka oto-
czona parkiem. W zamku mieœci siê
muzeum, biblioteka, która groma-
dzi starodruki, rêkopisy i wiele uni-
katowych cennych woluminów. W
muzeum podziwiamy: Czarn¹ Salê,
Salê Jadaln¹, Salon i Salonik, Salê
Mauretañsk¹ oraz Salê Herbow¹ ze

Turystyczne woja¿e nauczycieli
na trasie Œmie³ów- Kórnik- Rogalin

s³ynnym obrazem Teofili zwanej
Bia³¹ Dam¹, która jak wieœæ niesie
wêdruje po zamku i parku. Wnê-
trza wzbudzaj¹ u zwiedzaj¹cych
podziw i zachwyt, posadzki drew-
niane jedyne w swoim rodzaju rzeŸ-
bione odrzwiami i sztukateria, ta-
jemniczoœci dodawaj¹ gotyckie skle-
pienia, ciekawy salonik myœliwski i
przepiêkne meble stylowe z ró¿-
nych epok. Wiele by mo¿na pisaæ,
ale tu trzeba przyjechaæ i doceniæ
piêkno tej per³y kultury. Najpiêk-
niej jawi siê park i arboretum,
gdzie wzrok przyci¹gaj¹ piêkne dy-
wany kwiatowe w ró¿nych kolorach
têcz, a którym opiekuje siê Insty-
tut Dendrologii. Te wspania³e dy-
wany tworz¹ ró¿aneczniki, azalie,
magnolie, cyprysik b³otny, w parku
„przys³owiowe” gruszki na wierzbie,
wspania³e okazy brzóz, topoli,
bzów, drzew i krzewów iglastych.
Tutaj mo¿na pos³uchaæ koncertu
ró¿nych odmian ptaków. ¯al od-
je¿d¿aæ. Na rynku w restauracji „
Bia³a Dama” posilamy siê obiadem
i tutaj z obrazu Bia³a Dama bacznie

nam siê przygl¹da. Potem jedziemy
do Rogalina. Muzeum to zestaw pa-
³acowo - ogrodowy. Rogaliñska rezy-
dencja po³o¿ona w dolinie Warty z
ogrodem francuskim a wszystko oto-
czone parkiem krajobrazowym w sty-
lu angielskim i unikalna aleja dê-
bów( Lech, Czech, Rus). Galeria
malarska mieœci 250 obrazów: J.Ma-
tejki, S.Wyspiañskiego, J.Malczew-
skiego,O.Boznañskiej i wielu mala-
rzy zagranicznych. W pa³acu czynne
s¹ dwa skrzyd³a z bogat¹ kolekcj¹
obrazów rodu Raczyñskich, mebli i
rzemios³a artystycznego, gabinet hr.
E Raczyñskiego jak ¿ywo przeniesio-
ny z mieszkania w Londynie. Godna
podziwu jest powozownia z kolekcj¹
zabytkowych karet i akcesoriów jeŸ-
dzieckich. Zachêcamy zatem do
zwiedzania piêknych zak¹tków Zie-
mi Wielkopolskiej, bo jak mówi¹
„cudze chwalicie swego nie zna-
cie…” Ludzie jesieni zmêczeni, ale
bardzo zadowoleni wrócili do Kêp-
na kiedy s³oñce w³aœnie kresów do-
chodzi³o a szary p³aszcz nocy powoli
otula³ œwiat.

Ma³a

W Walnym Zgromadzeniu brali
udzia³ cz³onkowie Zarz¹du G³ówne-
go, Komendanci Oddzia³ów oraz
Delegaci wybrani przez cz³onków
Oddzia³ów.
MSM Oddzia³ w Baranowie podczas
obrad WZD reprezentowali: Marzena
Domaga³a - p.o. komendanta Oddzia-
³u, Wojciech Kosik - cz³onek Zarz¹du
Oddzia³u, Grzegorz Grzunka - cz³o-
nek Oddzia³u.
Podczas obrad przedstawiono spra-

Maltañczycy obradowali
w Krakowie

19 maja 2007 roku w Domu Duszpasterskim przy
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie -
£agiewnikach odby³o siê sprawozdawcze Walne

Zgromadzenie Delegatów (WZD) zwo³ane przez Zarz¹d
G³ówny Stowarzyszenia Maltañskiej S³u¿by Medycznej -

Pomocy Maltañskiej (MSM).

Baranowski Oddzia³ Maltañskiej S³u¿by Medycznej - Pomocy Maltañskiej reprezentowali:
Marzena Domaga³a - p.o. komendanta Oddzia³u, Wojciech Kosik - cz³onek Zarz¹du Od-
dzia³u i Grzegorz Grzunka - cz³onek Oddzia³u.

wozdanie merytoryczne Zarz¹du
G³ównego z dzia³alnoœci Stowarzysze-
nia za rok 2006, sprawozdanie finan-
sowe oraz sprawozdanie G³ównej
Komisji Rewizyjnej. Poza tym przed-
miotem Walnego Zgromadzenia De-
legatów by³o m.in.: udzielenie Zarz¹-
dowi G³ównemu absolutorium, czyli
akceptacji dzia³alnoœci Stowarzyszenia
za rok 2006, rozpatrzenie wniosków
zg³oszonych na piœmie do 26 kwiet-
nia 2007r. i podjêcie uchwa³.

/red/

Z gminy Baranów do Lichenia uda³a
siê 20 osobowa grupa so³tysów, samo-
rz¹dowców i pracowników samorz¹do-
wych, któr¹ zorganizowali so³tysi: Stani-
s³aw Gruszka - Donaborów i Andrzej
Wawrzyniak - Mroczeñ. Licheñskie
Sanktuarium jest dla osób wierz¹cych
miejscem szczególnym. Jest tak¿e miej-
scem bardzo piêknym i to nie tylko z
powodu ukoñczonej niedawno niezwy-
k³e, najwiêkszej w Polsce œwi¹tyni. Li-
cheñ jest miejscowoœci¹ przyjazn¹ dla
pielgrzymów i turystów. Dysponuje bo-
gat¹ baz¹ noclegowo - turystyczn¹.
Uczestnicy majowej pielgrzymki do Li-
chenia nie tylko spotykaj¹ siê na wspól-
nej modlitwie, lecz tak¿e maj¹ okazjê
uczestniczyæ w spotkaniach, dyskutuj¹c

Pielgrzymka so³tysów do
Sanktuarium w Licheniu
Tradycyjnie ju¿ w ostatni¹ niedzielê maja (27.05.2007 r.)
odby³a siê pielgrzymka so³tysów i œrodowisk wiejskich

do Sanktuarium do Lichenia. Tegoroczne motto to
„PRZYJRZYJMY SIÊ POWO£ANIU NASZEMU”.

na wa¿ne tematy dla rolnictwa, wsi, kra-
ju, a teraz i ca³ej Europy. Spotkanie
otwarte z so³tysami i samorz¹dowcami
mia³o miejsce w sali konferencyjnej w
Bazylice, w którym uczestniczyli równie¿
so³tysi z gminy Baranów.
Prezydenta RP reprezentowa³ w Liche-
niu marsza³ek senatu pierwszej kaden-
cji profesor Andrzej Stelmachowski. W
spotkaniu otwartym udzia³ wziêli wice-
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan
Krzysztof Ardanowski i przewodnicz¹cy
sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi
Krzysztof Jurgiel.
W Licheniu spotka³o siê oko³o 10 tysiê-
cy so³tysów i samorz¹dowców z ca³ej
Polski.

/red/
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Chêtni do udzia³u w interesuj¹cej ro-
werowej wyprawie zebrali siê o godz.
8.30 przed kinem „Sokolnia” w Kêp-
nie, sk¹d wyruszono tras¹ Kêpno –
Mielêcin – Tabor Stary – Bralin – Pól-
ko – Chojêcin – Szum – Osiny – Kêp-
no. Wiêkszoœæ rajdowców by³a ucznia-
mi Szko³y Podstawowej nr 1 w Kêp-
nie oraz Gimnazjum w Bralinie, zaœ
najm³odsi uczestnicy mieli po piêæ lat
i œwietnie radzili sobie na trasie.
Wspania³a pogoda i bujna majowa
przyroda dodawa³y energii i sprawia-

Rowerem po
powiatowych szlakach

Wspania³a pogoda towarzyszy³a czwartemu
rajdowi rowerowemu zorganizowanemu przez

Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Kêpiñskiej.
„Majówka 2007” odby³a siê w sobotê, 19 maja

i uczestniczy³o w niej 56 osób.

³y, ze ca³a wycieczka przebiega³a w ra-
dosnej atmosferze. Szczególn¹ uwa-
gê zwrócono na po³o¿ony w lesie, na
by³ym cmentarzu czeskim w Starym
Taborze, g³az – pomnik z napisem
1775 – 1885.
Uczestników wycieczki zaproszono
równie¿ na bezp³atny posi³ek w mo-
telu „Za Miedz¹”.
W sumie podczas sobotniej wyprawy
rowerowej przejechano 35 km i 536
m.

oprac. /bem/

Dyrektor PBP Wies³aw Walas powita³ pra-
cownice bibliotek powiatu kêpiñskiego
oraz przewodnicz¹c¹ kaliskiego oddzia³u
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ja-
ninê Patysiak i poetkê z Kalisza Monikê
Dziedzic. W uroczystoœci uczestniczy³ rów-
nie¿ starosta Jerzy Trzmiel oraz redaktor
naczelny „Tygodnika Kêpiñskiego” Miro-
s³aw £apa.
Joanna Patysiak przywo³a³a s³owa Jana Paw-
³a II, które zosta³y wyg³oszone przez nie-
go podczas poœwiêcenia biblioteki Uniwer-
sytetu Warszawskiego 11czerwaca 1999 r.
„Biblioteka jest instytucj¹, która swoim istnie-
niem œwiadczy o rozwoju kultury. Jest ona
bowiem skarbnic¹ piœmiennictwa, przez które
cz³owiek wyra¿a swój zamys³ twórczy, inteli-
gencjê, znajomoœæ œwiata i ludzi, a tak¿e umie-
jêtnoœæ panowania nad sob¹, osobistego po-
œwiêcenia, solidarnoœci i pracy nad rozwojem
dobra wspólnego”
- £¹czy nas wszystkich ksi¹¿ka i zwi¹zane z
ni¹ potrzeby spo³eczne - mówi³a J. Patysiak.
- Integruje ró¿norodnoœæ obowi¹zków zawo-
dowych, wiedza i kontakty kole¿eñskie. Zbli-
¿aj¹ wiêzy stowarzyszeniowe. Takim d¹¿e-
niom i tendencjom i trzeba sprzyjaæ, trzeba
je wzmacniaæ i wspomagaæ.
Wrêczone zosta³y pami¹tkowe medale
przyznane przez Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich za zas³ugi na polu bibliote-
karstwa. W ten sposób uhonorowane zo-
sta³y: kierownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Baranowie Teresa Górecka oraz
kieruj¹ca Fili¹ Biblioteki Gminnej w S³u-
pi pod Kêpnem Franciszka Wylêga.
Nastêpnie starosta Jerzy Trzmiel wspól-
nie z Wies³awem Walasem wrêczy³ pa-
niom podziêkowania i ró¿e.
W adresie wystosowanym przez w³oda-
rza powiatu do ka¿dej z bibliotekarek
czytamy – „Ka¿dego dnia, kiedy do bi-
blioteki wchodzi osoba poszukuj¹ca ksi¹¿-
ki ujawnia siê ogromna rola Biblioteka-
rza. Niezale¿nie od poszukiwanej pozycji i
tego czy ma ona s³u¿yæ rozrywce, relakso-
wi czy zwi¹zana jest z mozoln¹ prac¹ to
w³aœnie Bibliotekarz jest osob¹, która bê-
dzie przewodnikiem - to szczególnie istotne
w dobie informacyjnego szumu. Jest to za-
tem zawód kszta³tuj¹cy oblicze spo³eczno-
œci, stymuluj¹cy rozwój intelektualny czy-
telników i to jego rzadko zauwa¿ana a nie-
zmiernie istotna rola”.
Nastêpnie koordynator wojewódzki
kampanii „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom” Renata Goœæ wrêczy³a dyplomy
uznania Fundacji ABCXXI za wspar-
cie tej inicjatywy, a dyrektor PBP w
Kêpnie Wies³aw Walas wrêczy³ podziê-
kowania za pomoc w przeprowadze-
niu kolejnego fina³u Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy.
Bibliotekarkom przekazano równie¿
najnowsze wydawnictwa „Tygodnika
Kêpiñskiego”.

/bem/

Œwiêto bibliotekarzy
i bibliotek w Kêpnie
W œrodê, 23 maja w Kêpnie uroczyœcie obchodzono Dzieñ Bibliotekarza
i Bibliotek. Z tej okazji do Powiatowej Biblioteki Publicznej przyby³y

bibliotekarki z terenu Ziemi Kêpiñskiej oraz zaproszeni goœcie.

Przewodnicz¹ca kaliskiego oddzia³u Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Janina Paty-
siak wskazywa³a na potrzebê integracji œrodowiska bibliotekarskiego.

W uroczystoœci uczestniczy³y pracownice placówek bibliotecznych z terenu powiatu kêpiñskiego.

Medalami przyznanymi przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uhonorowane zosta-
³y: Teresa Górecka i Franciszka Wylêga.

Starosta Jerzy Trzmiel i dyrektor PBP Wies³aw Walas wrêczyli ró¿e i podziêkowania.

BARANÓW - „EUROPEJSKA GMINA”

Ranking, którego wspó³organizatora-
mi s¹ Gazeta Prawna, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Bank Gospo-
darstwa Krajowego oraz firma dorad-
cza Deloitte wyró¿nia samorz¹dy osi¹-
gaj¹ce najlepsze wyniki w pozyskiwa-
niu œrodków unijnych.
W opinii Krzysztofa Bienia zastêpcy
redaktora naczelnego Gazety Praw-
nej: „(…) Na Poznaniu Wielkopolska
siê jednak nie koñczy i warto zwróciæ
uwagê na wysi³ek innych miast i gmin
regionu. Wielkopolska w doœæ zrówno-
wa¿ony sposób wykorzystuje œrodki unij-
ne. Mniej wiêcej jedna trzecia pozyska-
nych pieniêdzy przypada na projekty re-
gionalne, a jedna czwarta na progra-
my regionalne. Programy te s¹ zas³ug¹

23 maja 2007 roku w Poznaniu w Pa³acu Dzia³yñskich wójt Jan Sarnowski odebra³
wyró¿nienie dla gminy Baranów. W rankingu „Europejska Gmina – Europejskie

Miasto” gmina Baranów zajê³a w województwie wielkopolskim wysokie III miejsce
wœród gmin wiejskich oraz XIII miejsce w klasyfikacji ogólnej (³¹cznie: miasta,

gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie) zdobywaj¹c 579,78 punktów.

samorz¹dów regionu.”
Ranking sporz¹dzony zosta³ na pod-
stawie zbieranych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego informacji o
wartoœci umów o dofinansowanie,
podpisanych z Uni¹ Europejsk¹ przez
administracjê rz¹dow¹, instytucje sa-
morz¹dowe, organizacje pozarz¹dowe
oraz przedsiêbiorstwa.
Dokumentacja obejmuje stan na ko-
niec czerwca 2006 roku. Pozycja na
liœcie to suma wa¿ona trzech mier-
ników: wartoœci umów w relacji do
liczby mieszkañców, wartoœci prze-
ciêtnego projektu unijnego oraz
liczby projektów przypadaj¹cych na
1000 mieszkañców miasta lub gmi-
ny. Preferowana by³a wielkoœæ pro-

jektów. Zastosowana zosta³a wspól-
na punktacja dla ca³ego kraju.

Dane szczegó³owe brane pod uwagê
w rankingu:
Liczba ludnoœci (w tys.) - 7,5
Wartoœæ dofinansowania z Unii Europejskiej
(w tys. z³.) - 14 570,0
Liczba zg³oszonych projektów - 25
Wartoœæ dofinansowania na jednego mieszkañ-
ca: - 1 942,2 z³ (III pozycja w Wielkopolsce)
Restrukturyzacja sektora ¿ywnoœciowego
i obszarów wiejskich (w tys. z³.) - 266,3
Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw
(w tys. z³.) - 4 847,9
ZPORR (w tys. z³.) - 9 455,9
Fundusz Spójnoœci (w tys. z³.) - 0,0

/red/
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- Przedmiot ten ma dla nasz szczególne
znaczenie i olbrzymi¹ wartoœæ histo-
ryczn¹ – t³umaczy dyrektor muzeum
Jerzy Wojciechowski. – Stanowi on bo-
wiem bezpoœredni archeologiczny dowód
na to, ¿e Kêpno jest miastem œrednio-
wiecznym. Jest to grot w³óczni zachowa-
ny. w znakomitym stanie Wed³ug mojej
oceny mo¿emy go datowaæ na XIII – XIV
wiek.
Z niecodziennym znaleziskiem do kê-
piñskiego muzeum zg³osi³ siê Jacek
Ceglarek z Domanina
- Grot zosta³ znaleziony na kêpiñskich
³¹kach za zak³adami drzewnymi. Z tam-
tego terenu wybierany jest czarnoziem na
trawniki. Pan Jacek Ceglarek z Doma-
nina taki trawnik w³aœnie wykonywa³ i
z przywiezionej ziemi wydoby³ ten grot -

Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej w
zasadniczy sposób zmieni³y siê warunki
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w na-
szym kraju. Nasze cz³onkostwo w UE to z
jednej strony niewymierne korzyœci np.:
swoboda przep³ywu: towarów, us³ug, ludzi,
kapita³u, dostêp do funduszy struktural-
nych, oraz nap³yw inwestycji i nowych tech-
nologii, nadzieja Polaków na wy¿sz¹ jakoœæ
¿ycia i zbli¿enie Polski do standardów
europejskich, dostêp do najwiêkszego na
œwiecie rynku ¿ywnoœci, wzrost eksportu
rolnego, poprawa i stabilizacja ekonomicz-
nych warunków produkcji, zwiêkszenie do-
chodów rolników dziêki wzrostowi cen nie-
których towarów np.: mleka i wo³owiny,
objêcie polskich rolników wsparciem z
bud¿etu Unii Europejskiej, wp³yw nasze-
go kraju na decyzje dotycz¹ce Wspólnej
Polityki Rolnej, a tak¿e u³atwiony import
nowoczesnych technologii.
Z drugiej strony nasze cz³onkostwo w UE
nak³ada na nas obowi¹zek ci¹g³ego pod-
noszenia swoich kwalifikacji i dostosowa-
nia siê do nowych warunków prowadze-
nia dzia³alnoœci rolniczej w naszym kraju.
Tak¹ szansê stworzy³a propozycja Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w S³upi pod
Kêpnem, która umo¿liwi³a rozwijanie po-
trzeb edukacyjnych i wdra¿anie do dalsze-
go doskonalenia zawodowego.
Po wejœciu do UE polscy rolnicy uzy-
skali dostêp do p³atnoœci kompensa-
cyjnych z tytu³u polityki rolnej, w
postaci miêdzy innymi p³atnoœci bez-
poœrednich w ramach Wspólnej Poli-
tyki Rolnej Unii Europejskiej, które
stanowi¹ element stabilizacji docho-
dów rolniczych. Kolejnym elementem
wyp³at kompensacyjnych s¹ œrodki to-
warzysz¹ce, na które sk³adaj¹ siê: p³at-
noœci rolno-œrodowiskowe i p³atnoœci
z tytu³u zalesieñ, renty strukturalne i
p³atnoœci dla obszarów o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania.
Wszystkie œrodki na p³atnoœci bezpoœrednie
stanowi¹ element Wspólnej Polityki Rolnej
i pochodz¹ z bud¿etu Unii Europejskiej.
Aby w pe³ni korzystaæ z mo¿liwoœci propo-
nowanych przez Uniê Europejsk¹ koniecz-
ne by³o uzyskanie niezbêdnych kwalifikacji
rolniczych, co umo¿liwi³a wszystkim zainte-
resowanym oferta Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w S³upi pod Kêpnem.
W dniach 23 i 24 maja 2007r. (œroda, czwar-
tek), po przeprowadzonym egzaminie prak-
tycznym, odby³o siê wrêczenie œwiadectw
dla 20 osób, które ukoñczy³y kurs i zda³y
egzamin na tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie
rolnik.
Wszystkie wymienione wy¿ej osoby, zainte-
resowane uzyskaniem kwalifikacji rolniczych,
skorzysta³y z oferty jak¹ dla miejscowych
rolników zaproponowa³ Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w S³upi pod Kêpnem, wycho-
dz¹c naprzeciw zapotrzebowaniom zg³asza-
nym ze strony rolników powiatu kêpiñskie-
go i nie tylko. Wœród uczestników wczeœniej

Kwalifikacje rolnicze sposobem na przysz³oœæ
W dniach 22, 23 i 24 maja 2007 r. w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych

w S³upi pod Kêpnem odby³y siê egzaminy na tytu³ kwalifikacyjny
w zawodzie rolnik dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji

rolniczych, umo¿liwiaj¹cych miêdzy innymi zakup ziemi, nabywanie
i przejmowanie gospodarstw rolniczych oraz uzyskiwanie uprawnieñ

do otrzymywania rent strukturalnych.

przeprowadzonego kursu, a nastêpnie eg-
zaminów byli równie¿ mieszkañcy wojewódz-
twa ³ódzkiego.
Otrzymane po zdaniu egzaminu œwiadec-
two jest dokumentem potwierdzaj¹cym
posiadanie odpowiednich, wymaganych

obecnie kwalifikacji do prowadzenia dzia-
³alnoœci rolniczej. Tego typu kursy s¹ ak-
tualnie bezwzglêdnie potrzebne do pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zwi¹-
zanej z rolnictwem lub agrobiznesem.

Jan Kokot

Œredniowieczny grot trafi³ do muzeum
Zbiory Muzeum Ziemi Kêpiñskiej wzbogaci³y siê o kolejny dowód na œredniowieczne
korzenie naszego miasta. Jest nim œwietnie zachowany grot œredniowiecznej w³óczni,

znaleziony przez mieszkañca Domanina.

Jak podkreœla dyrektor Muzeum Ziemi Kêpiñ-
skiej Jerzy Wojciechowski, grot datowany
wstêpnie na XIII – XIV wiek jest kolejnym do-
wodem archeologicznym na istnienie Kêpna
ju¿ w œredniowieczu.

opowiada J. Wojciechowski. – A co
wa¿ne nie tylko przywióz³ go do muzeum,
ale wczeœniej zapyta³ równie¿ sk¹d po-
chodzi ziemia. To jest bardzo wa¿ne, bo
w ten sposób on zlokalizowa³ to znalezi-
sko archeologiczne i zaprowadzi³ mnie
w to miejsce.
Grot zosta³ prawdopodobnie zgubiony pod-
czas walki lub polowania, bowiem w miej-
scu, gdzie zosta³ znaleziony nie ma œla-
dów osady czy innych przedmiotów pocho-
dz¹cych z okresu jego powstania.
- Myœlimy o tym, aby daæ znalazcy na-
grodê pieniê¿n¹, dlatego, ¿e wykaza³ siê
postaw¹ obywatelsk¹, nie schowa³ tego
co odkry³, nie zaniós³ na gie³dê staroci,
ale przyniós³ do muzeum – podkreœla
Jerzy Wojciechowski.

/bem/

Organizatorami konkursu byli opie-
kunowie Szkolnego Klubu Europej-
skiego „EUROKLUB” - K. ¯ary, K.
Biziak, B. Posiewa³a.
Konkurs uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹:
zastêpca wójta gminy Bralin – Robert
Kieruzal, kierownik ZOOKiS Urzêdu
Gminy Bralin S³awomir B¹k oraz dy-
rektor SP Bralin Adam Paruban
W wyniku przeprowadzonych elimi-
nacji szkolnych do gminnego etapu
zakwalifikowa³y siê 2 trzyosobowe ze-
spo³y z Zespo³u Szkó³ w Nowej Wsi
Ks. i 4 zespo³y z SP w Bralinie.
Konkurs sk³ada³ siê z 2 czêœci: testu z
wiedzy o gminie Bralin oraz konku-
rencji, w których uczestnicy oprócz
wiedzy wykazywali siê ró¿nymi umie-

Konkurs wiedzy
o gminie Bralin

24 maja w Szkole Podstawowej w Bralinie
w dniu patrona szko³y Miko³aja Kopernika odby³ siê

III Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej.
Tematem tegorocznej edycji konkursu by³a gmina

Bralin, czyli „Moja Ma³a Ojczyzna”.

jêtnoœciami np. plastycznymi, muzycz-
nymi, sprawnoœci¹ fizyczn¹. Nad ca-
³oœci¹ czuwa³a komisja konkursowa:
K. ¯ary – przewodnicz¹ca oraz B. Bo-
janowska – SP Bralin, A. Mirowski –
ZS Nowa Wieœ Ks., B. Posiewa³a – ZS
Nowa Wieœ Ks. i K. Biziak – SP Bra-
lin
Pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ z SP
Bralin w sk³adzie: E. Rozdolski – kl.
VI a , K. Piórek – kl. Va, A. Piotro-
wiak – kl. Va. Na drugiej pozycji zna-
laz³ siê zespó³ z Nowej Wsi Ks., a na
trzeciej reprezentanci szko³y w Brali-
nie.
Nagrody ufundowane zosta³y przez
wójta gminy Bralin i dyrektora bra-
liñskiej podstawówki.

/red/
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Stra¿ackie zmagania
w Bralinie

Stra¿acy ochotnicy z Nowej Wsi Ksi¹¿êcej
zaprezentowali œwietn¹ formê i wysokie

umiejêtnoœci podczas Gminnych Zawodów
Sportowo-Po¿arniczych, które odby³y siê

na braliñskim stadionie.

W zawodach zorganizowanych przez Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Bralinie oraz Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
w Bralinie wystartowa³o osiemnaœcie dru¿yn z terenu gminy. Rywalizowano
w kategoriach seniorów, seniorek oraz mêskich i ¿eñskich M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych. Tradycyjnie uczestnicy rywalizacji musieli zaprezen-
towaæ swoje umiejêtnoœci podczas zadania bojowego i biegu sztafetowego.
W s³oneczn¹ niedzielê na stadion „Soko³a” przybyli m.in. wójt gminy Bralin
Roman Wojtysiak, prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Kêp-
nie – Eugeniusz Grzesiak, zastêpca komendanta powiatowego – Piotr Szulc,
prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego – Alfons Poœlod, komendant gminny
– Roman Dêbski oraz prezesi wszystkich jednostek OSP gminy Bralin.
W roli spikera zawodów wyst¹pi³ by³y komendant powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej – Stanis³aw Baliñski, zaœ przebieg zawodów nadzorowa³
komisja w sk³adzie: przewodnicz¹cy – kpt Piotr Mazurkiewicz oraz m³. asp.
M. Grzesiak, st. ogniomistrz M. Kwiatek, st. ogniomistrz G. Mierzwa, ognio-
mistrz A. Peliñski i sekcyjny W. Wróblewski
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary i medale.

oprac. /bem/

Klasyfikacja w grupie SENIORÓW
Miejsce I – Nowa Wieœ Ksi¹¿êca – 90 pkt
Miejsce II – Gola – 94 pkt
Miejsce III – Mnichowice – 101 pkt
Miejsce IV – Chojêcin – 119 pkt
Miejsce V – Czermin – 129 pkt
Miejsce VI – Nosale – 154 pkt
Miejsce VII – Bralin – 228 pkt
Miejsce VIII – Tabor Wielki – 229 pkt

Klasyfikacja w grupie SENIORKI
Miejsce I – Weronikopole – 120 pkt
Miejsce II – Gola – 122 pkt
Miejsce III – Bralin – 171 pkt
Miejsce IV – Tabor Wielki – 223 pkt
Miejsce V – Chojêcin – 241 pkt

Klasyfikacja w grupie MDP MÊSKA
Miejsce I – Nowa Wieœ Ksi¹¿êc¹ – 97 pkt
Miejsce II – Chojêcin – 116 pkt

Klasyfikacja w grupie MDP ¯EÑSKA
Miejsce I – Nowa Wieœ Ksi¹¿êca – 103 pkt
Miejsce II – Bralin – 109 pkt
Miejsce III – Tabor Wielki – 157 pkt

WYNIKI ZAWODÓW

Ludzie piêknej jesieni z bogatym ba-
ga¿em  doœwiadczeñ ¿yciowych  przy-
byli ochoczo do dziatwy przedszkol-
nej, by razem œwiêtowaæ jedno z naj-
piêkniejszych œwi¹t Dzieñ Matki i
Ojca. W przedszkolu wita³a goœci a
mianowicie: M. ¯ureck¹ z MG OPS
J. Wróblewsk¹ kier. Ca³odziennego
Oœrodka Wsparcia Klub Seniora „Pod
¯urawiem”  D. Gurdak z UMiG w
Kêpnie oraz seniorów dyrektor przed-
szkola E .Derkacz. „ Witam w naszym
przedszkolu, mi³o nam ,¿e mo¿emy
siê tu spotkaæ a my mo¿emy pokazaæ
wam program, jaki przygotowa³y
wszystkie grupy od maluchów po 6-
latki. Jest to dzieñ szczególny dla
ka¿dej matki, który my matki bardzo
prze¿ywamy-myœlê, ¿e dla ka¿dej mat-
ki spe³nieniem jest jej macierzyñstwo.
Matkami pozostajemy do koñca ¿ycia,
prze¿ywamy wspólnie z dzieæmi ka¿-
de chwile te dobre i te mniej chwa-
lebne. Ciesz¹ nas sukcesy i martwi¹
pora¿ki. W imieniu dzieci wrêczy³a
list od przedszkolaków z dedykacj¹ „
Dzieñ Matki jest raz w roku szczêœli-
wy i pe³en uroku w tym dniu przed-
szkolaki z Odrodzenia sk³adaj¹ senio-
rom ¿yczenia zdrowia i powodzenia.”,
a list wrêczy³a kierownik Klubu J.
Wróblewskiej, by przypomina³ wspól-
nie spêdzone chwile. Delegatka -
Laura  powita³a seniorów w imieniu
wszystkich przedszkolaków „ Jestem
ma³¹ delegatk¹ choæ nie umiem mówiæ
g³adko, bardzo chêtnie goœci witam,
poka¿emy to co najlepiej umiemy a gdy-
by coœ siê nam nie uda³o lub Wam siê
nie podoba³o to id¹c do domu nie mów-
cie nikomu”. Swój program przedsta-
wia³y wszystkie grupy przedszkolaków,
by³y wiersze, piosenki z ciekaw¹ cho-
reografi¹ i tañce ale najpiêkniejszy
by³ kankan. M. ¯urecka kierownik
MGOPS z³o¿y³a wszystkim najlepsze
¿yczenia szczêœcia zdrowia i zadowo-
lenia, pomyœlnoœci i dobroci od naj-
bli¿szych, dziêkowa³a za wspania³e
przyjêcie, podobnie ¿yczenia i podziê-
kowanie z³o¿y³a J. Wróblewska prze-
kazuj¹c kwiaty i s³odkoœci dla malu-
chów oraz D. Gurdak ¿ycz¹c wspania-
³ych wra¿eñ ze wspólnego przebywa-
nia i mi³ej zabawy. Potem jak zwykle
by³a kawa ze smacznymi ciastkami
wspólne œpiewanie piosenek biesiad-
nych i pl¹sy razem z seniorami.

Ma£a

Seniorzy zawitali do przedszkola
na osiedlu Odrodzenia.
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W spotkaniu w którego inicjatorem
by³o Starostwo Powiatowe, uczestni-
czyli: wicestarosta Z. Kasprzak, dyrek-
tor PUP – J. Kubiak, kierownik Wy-
dzia³u Oœwiaty Starostwa Powiatowe-
go – A. JóŸwik oraz zastêpca kierow-
nika Wydzia³u Architektury i Budow-
nictwa Starostwa – M. Potarzycki, kie-
rownik Cechu Rzemios³ Ró¿nych –
M. Wróbel oraz w³adze poszczegól-
nych samorz¹dów gminnych, tj. wój-
towie gmin: Perzów – B. Kucharska,
Bralin – R. Wojtysiak oraz reprezen-
tanci w³odarzy: z UMiG Kêpno – na-
czelnik WOKIS – M. Frala-Kêdzior, z
Urzêdu Gminy Trzcinica – B. Hen-
czyca, a tak¿e dyrektorzy i nauczycie-
le szkó³ gimnazjalnych z powiatu: E.
Bagiñska, S. K³odnicki, M. Tyra, A.
Zawalska, K. Ignasiak.
Otwieraj¹c konferencjê wicestarosta
Z. Kasprzak powiedzia³: - Chcia³bym
aby to dzisiejsze spotkanie, wspó³praca
z pañstwem zaowocowa³a w ten sposób,
by nasi przedsiêbiorcy mieli po szko³ach
ponadgimnazjalnych wiêksz¹ liczbê osób,
któr¹ by mogli zagospodarowaæ, aby nie
musieli poszukiwaæ pracowników w in-
nych powiatach.
Nastêpnie odda³ g³os dyrektor PUP
J. Kubiak, która poinformowa³a
uczestników konferencji jak wygl¹da
sytuacja na rynku pracy, przybli¿aj¹c
jego poda¿ i popyt oraz aktualne kie-
runki kszta³cenia m³odzie¿y. Tak, jak
na poprzedniej konferencji, poœwiê-
conej temu tematowi, z przedsiêbior-
cami oraz dyrektorami szkó³ ponad-
gimnazjalnych, J. Kubiak przy wyko-
rzystaniu prezentacji multimedialnej
scharakteryzowa³a lokalny, krajowy i
europejski rynek pracy w ci¹gu ostat-
nich 12 miesiêcy, akcentuj¹c przy tym
zachodz¹ce na nim zmiany. Nato-
miast w drugiej czêœci wyst¹pienia za-
nalizowa³a aktualne kierunki kszta³-
cenia w szko³ach ponadgimnazjal-
nych w odniesieniu do popytu na
kadrê oraz poda¿y w poszczególnych
zawodach w perspektywie kilku naj-
bli¿szych lat.
- Ju¿ od d³u¿szego czasu obserwujemy co-
raz mniejsze zainteresowanie m³odzie¿y
kszta³ceniem w zawodach poszukiwanych
na powiatowym rynku pracy – mówi³a
- Mam na myœli, nie tylko nasze zag³ê-
bie meblowe, w którym prê¿nie funkcjo-
nuje ponad 600 firm. Ale równie¿ za
ma³o kszta³cimy kadry pod rozwijaj¹cy
siê rynek metalowy oraz budowlany. Z
wielk¹ trwog¹ bran¿a krawiecka patrzy
na wrêcz gin¹cy nap³yw absolwentów na
rynek w zawodzie krawiec – szwacz.
Wyst¹pienie dyrektor PUP podsumo-
wa³ wicestarosta Z. Kasprzak.
- Z wnikliwej charakterystyki rynku pra-
cy wynika jeden wniosek, ¿e w powiecie
kêpiñskim nie ma wiêkszego problemu
bezrobocia. Obecna stopa bezrobocia,
oscyluj¹ca w granicach 4% œwiadczy, ¿e
mamy do czynienia z tzw. bezrobociem
higienicznym – stwierdzi³. - Natomiast
mamy problem w kierunkach kszta³ce-
nia i dlatego te¿ musi zaistnieæ œcis³a
wspó³praca pomiêdzy Wydzia³em Oœwia-
ty Starostwa Powiatowego, Powiatowe-
go Urzêdu Pracy, przedsiêbiorcami oraz
poszczególnymi gminami, w tym równie¿
za szko³ami gimnazjalnymi oraz rodzi-
cami tych uczniów. Czyli ju¿ w gimna-
zjum nale¿y nakreœliæ jakie s¹ potrzeby
naszych przedsiêbiorców i zaproponowaæ
m³odzie¿y adekwatne oferty kierunków
kszta³cenia. Wszystko po to, aby co nie-
których uczniów marzenia nie siêga³y po
pracê za granic¹, ale by swoj¹ przysz³oœæ
widzieli w naszym powiecie.
Zgodnie z wczeœniejsz¹ propozycj¹ wi-
cestarosty, samorz¹dy gminne przed-
stawi³y wykazy przewidywanej liczby
uczniów w gimnazjach w najbli¿szych
lata, z których po wstêpnej analizie
wynika, ¿e z roku na rok wyraŸnie bê-

Jak zachêciæ m³odzie¿ gimnazjaln¹ do wyboru takich kierunków kszta³cenia, które s¹ i
bêd¹ poszukiwane na lokalnym rynku pracy, zastanawiano siê podczas kolejnego spotka-
nia w kêpiñskim Powiatowym Urzêdzie Pracy.

Aby szko³y nie produkowa³y bezrobotnych
Po raz drugi w tym roku w kêpiñskim poœredniaku zorganizowana zosta³a powiatowa konferencja lokalnych partnerów rynku
pracy na temat zmian kierunków kszta³cenia m³odzie¿y na potrzeby rodzimych firm. Tym razem zastanawiano siê, jak zachêciæ

m³odzie¿ gimnazjaln¹ do wyboru takich kierunków kszta³cenia, które s¹ i bêd¹ poszukiwane na lokalnym rynku pracy.

dzie siê zmniejszaæ liczba uczniów
ucz¹cych siê w szko³ach ponadgim-
nazjalnych.
- W tej sytuacji nale¿y bardzo powa¿nie
zastanowiæ siê nad celowoœci¹ i iloœci¹
niektórych kierunków kszta³cenia w po-
szczególnych szko³ach ponadgimnazjal-
nych naszego powiatu, chocia¿by w Ze-
spole Szkó³ Zawodowych w S³upi p. Kêp-
nem. Szko³y nasze nie mog¹ produkowaæ
bezrobotnych, szko³y musz¹ spe³niaæ
swoj¹ rolê na przysz³oœæ – powiedzia³
wiecstarosta. - Dlatego poprosiliœmy
pañstwa, ¿eby przedyskutowaæ te spra-
wy i zastanowiæ siê czy istnieje mo¿li-
woœæ tej wspó³pracy pomiêdzy: staro-
stwem, wójtami, w tym dyrektorami szkó³
gimnazjalnych, aby organizowaæ, cho-
cia¿by od pocz¹tku przysz³ego roku, cy-
kliczne spotkania w poszczególnych gmi-
nach z przedsiêbiorcami, urzêdem pra-
cy i szko³ami ponadgimnazjalnymi, po
to ¿eby ta m³odzie¿ mia³a œwiadomoœæ,
¿e jej przysz³oœæ jest równie¿ na terenie
powiatu kêpiñskiego i ¿e mit o niskich
zarobkach, w niektórych bran¿ach jest
ju¿ nieaktualny.
Nastêpnie wicestarosta zaprosi³ wszyst-
kich do szczerej i rzetelnej dyskusji
na ten temat. W oparciu o prezenta-
cjê dotycz¹c¹ rynku pracy i kierun-
ków kszta³cenia oraz dostarczone w
tym zakresie poszczególnym uczestni-
kom konferencji materia³y z PUP,
pierwsza g³os zabra³a naczelnik WO-
KIS M. Frala-Kêdzior.
- Dla mnie ten dzisiejszy materia³ doty-
cz¹cy rynku pracy jest niezwykle cenny i
nie tylko jako dla urzêdnika, ale przede
wszystkim dla rodzica – podkreœli³a. -
I wydaje mi siê, ¿e o tym co mówi³ pan
wicestarosta, czy podj¹æ jakieœ kroki,
¿eby organizowaæ tematyczne spotkania
na tym etapie gimnazjalnym z ucznia-
mi, uwa¿am ¿e jest to najtrafniejszy
pomys³, który bêdzie zmierza³ chocia¿by
do uœwiadomienia rodziców i tym sa-
mym uczniów, wybieraj¹c jak¹ drogê
¿yciow¹ – maj¹ szansê pozostania i do-
brego zarobkowania w powiecie.
B. Henczyca zauwa¿y³a, ¿e wci¹¿ po-
kutuje taki mit, a¿eby iœæ do szko³y
œredniej, aby nie byæ niskop³atnym ro-
botnikiem i dlatego m³odzie¿ chc¹c
pracowaæ w godnych warunkach wy-
biera LO czy te¿ inne kierunki szkó³
œrednich.
Zaœ S. K³odnicki stwierdzi³, ze wyni-
ka to z ³atwoœci dostania siê do szko-
³y ponadgimnazjalnej.
Dyrektor PUP J. Kubiak wyjaœni³a, i¿
urz¹d pracy w zakresie swoich zadañ
ustawowych, dotycz¹cych doradztwa
zawodowego, wspó³pracuje ze szko³a-
mi na poziomie powiatu. Jednak zna-
j¹c potrzeby lokalnego rynku pracy,
od kilku ju¿ lat kêpiñski poœredniak
wspó³pracuje z niektórymi gimnazja-
mi, wspieraj¹c dyrektorów oraz peda-
gogów tych szkó³ w zakresie realizo-
wania zadañ w ramach orientacji za-
wodowej. Przyk³adem mo¿e byæ no-
watorski program „Planujê karierê”
(autorstwa PUP oraz Gimnazjum w
Rychtalu), a realizowany z uczniami
tego gimnazjum, przygotowuj¹c m³o-
dzie¿ do wyboru zawodu. Gimnazja
odwiedzaj¹ urz¹d pracy uczestnicz¹c
w spotkaniach z doradc¹ zawodowym
oraz zapraszaj¹ PUP na spotkania z
rodzicami uczniów. Niekiedy w takich
spotkaniach uczestniczy równie¿
przedstawiciel Cechu. Potwierdze-
niem tego jest wypowiedŸ M. Tyry z
Gimnazjum nr 2 w Kêpnie
- Ju¿ 3 lata wspó³pracujemy z PUP w
Kêpnie organizuj¹c w naszym gimnazjum
na prze³omie lutego i marca spotkania
rodziców klas III z kompetentnymi przed-
stawicielami tego urzêdu. Jest mnóstwo
pytañ i rodzice otrzymuj¹ wszelkie po-
trzebne informacje o rynku pracy. Takie
spotkania s¹ naprawdê cenne i z moich

statystyk wynika, ¿e zaledwie 2% na-
szych absolwentów podejmuje decyzje
dalszego kszta³cenia poza terenem powia-
tu kêpiñskiego.
G³os zabra³ Z. Kasprzak. - W³aœnie po
to jest to dzisiejsze spotkanie, abyœmy
uzgodnili potrzebê organizowania cy-
klicznych spotkañ w gimnazjach z rodzi-
cami i uczniami przy wspó³pracy staro-
stwa powiatowego, z wójtami, PUP, dy-
rektorami szkó³ gimnazjalnych oraz
przedsiêbiorcami, ¿eby ta m³odzie¿ i jej
rodzice byli zainteresowani, gdzie nale-
¿a³oby siê dalej kszta³ciæ, bo do tej pory
poza inicjatyw¹ pani J. Kubiak, takich
spotkañ nie by³o. I wierzê w to, ¿e nasze
dzisiejsze spotkanie bêdzie zainicjowa-
niem takiej wspó³pracy, aby nasi przed-
siêbiorcy nie musieli poszukiwaæ kadry
pracowniczej w innych powiatach. W in-
teresie naszym wspólnym jest to, abyœmy
zaczêli nareszcie ten problem rozwi¹zy-
waæ od podstaw. Wierzê w to i kierow-
nik WOKIS Starostwa Powiatowego –
zgodzi siê ze mn¹, ¿e te zmiany w kie-
runkach kszta³cenia s¹ konieczne.
Kierownik WOKIS – A. JóŸwik po-
twierdzi³ s³owa wicestarosty.
- Na bie¿¹co i z wyprzedzeniem 10 lat
prowadzimy statystykê demograficzn¹
m³odzie¿y i rzeczywiœcie, za oko³o 4-5 lat
pewna szko³a bêdzie ju¿ niepotrzebna.
Trzeba nad tym siê zastanowiæ. Niemniej
do tej pory takie kierunki kszta³cenia,
jak leœnictwo, agrobiznes czy rolnictwo
prowadzone s¹ w wymiarze po³owy od-
dzia³u na ca³y powiat, choæ i tak zain-
teresowanie pracownikami w tych zawo-
dach u nas jest niewielkie – wyjaœnia³
A. JóŸwik. - Natomiast 3 lata temu na
wyraŸne ¿yczenie m³odzie¿y uruchomili-
œmy kierunek hotelarski. Z kolei co do
szko³y zawodowej przypomnê, ¿e to nie
szko³a dyktuje zawód, to uczeñ przycho-
dzi do nas z umow¹ podpisan¹ z praco-
dawc¹. Szko³a zawodowa nie decyduje
o kierunkach kszta³cenia. Co prawda
próbowaliœmy uruchomiæ kierunek
kszta³cenia pod pracodawców w zawo-
dzie krawcowa i œlusarz ale zaledwie
tylko kilka osób by³o chêtnych. Powiem
tak, my spijamy pianê z poprzedniej re-
formy.
Równie¿ dyrektor Gimnazjum w Mro-
czeniu Ewa Bagiñska poruszy³a pro-
blem efektów poprzedniej reformy
edukacji, która nada³a „pêd” kszta³-
cenia m³odzie¿y w liceach profilowa-
nych czy ogólnych.
W dyskusji wiele czasu poœwiêcono
równie¿ braku praktycznych umiejêt-
noœci m³odocianych w zakresie wyko-
nywania wyuczonego zawodu. Zadzi-
wiaj¹ce jest to, ¿e w zawodach deficy-
towych, poszukiwanych na lokalnym
rynku pracy, takich jak: krawcowe,
œlusarze, stolarze s¹ osoby zarejestro-
wane w PUP jako bezrobotne. Co jest
tego przyczyn¹ zastanawiali siê uczest-
nicy konferencji.
Wójt gminy Perzów Barbara Kuchar-
ska zwróci³a uwagê na koniecznoœæ
po³o¿enia wiêkszego nacisku na sfe-
rê przygotowania zawodowego m³o-
dzie¿y. Swoj¹ opiniê opar³a na spo-
strze¿eniach kszta³cenia zawodowego
w Niemczech, gdzie szko³y zawodo-
we koñcz¹ z prawdziwego zdarzenia
fachowcy i specjaliœci.
Nauczyciel Gimnazjum w Mikorzynie
A. Zawalska mówi³a natomiast o po-
trzebie promocji zawodów poszukiwa-
nych na rynku pracy oraz koniecz-
noœci podnoszenia autorytetu zawo-
dów. Wa¿ne jest podniesienie œwiado-
moœci spo³eczeñstwa, i¿ dobrze wy-
kszta³cony pracownik w swoim fachu
– to jest na rynku pracy „ktoœ” i do-
brze zarabia.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kêpnie
S. K³odnicki podkreœli³ rolê trafnego
podejmowania decyzji wyboru zawo-
du, jednoczeœnie stwierdzaj¹c:

- Brak umiejêtnoœci m³odzie¿y do wyko-
nywania wyuczonego zawodu, jest to
pod³o¿e nietrafnego jego wyboru. Jeden
z kluczy do rozwi¹zania tego problemu,
le¿y tam, gdzie jest œwiadomoœæ podej-
mowania decyzji. Wszystko co nast¹pi
po nietrafnym, nieœwiadomym wyborze
bêdzie ¿yciow¹ pora¿k¹.

Kierownik Cechu M. Wróbel wyja-
œni³ proces szkolenia zawodowego
nauki zawodu, w ramach którego
m³odzie¿ zdobywa zawód wg 2 i 3
letniego programu nauczania. Poin-
formowa³ równie¿ o wejœciu w ¿ycie
nowej „ustawy o rzemioœle”, która
okreœli³a wykaz zawodów rzemieœlni-
czych oraz okreœli³a nowe zadania
stawiane przed rzemios³em.

J. Kubiak chcia³a dowiedzieæ siê, kto
jest odpowiedzialny za niski poziom
praktycznych umiejêtnoœci m³odzie¿y
w niektórych zawodach, jak równie¿
kto ma nadzór nad stron¹ praktyczn¹
przygotowania zawodowego uczniów
w ci¹gu ca³ego okresu trwania nauki.
Na co A. JóŸwik stwierdzi³, ¿e za po-
ziom praktycznego przygotowania
m³odzie¿y odpowiada pracodawca,
który zawar³ z m³odocianym umowê.
- To niech pracodawcy bij¹ siê w piersi,
dlaczego ten cz³owiek, który wychodzi np.
od stolarza, u którego mia³ 2 czy 3 lata
praktyki – nie jest tam dalej zatrudnio-

ny, a idzie na bezrobocie. Dlaczego? Dla-
tego, bo ten pracodawca nie dopuszcza³
go do maszyny.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzi-
li siê z tez¹, ¿e rynek pracy ewoluuje,
w zwi¹zku z czym kierunki kszta³ce-
nia w szko³ach musz¹ byæ elastyczne
i dobrze wypromowane.
Istnieje potrzeba dobrego marketin-
gu zawodów poszukiwanych na lokal-
nym rynku pracy.
Za celowe uznano œcis³¹ wspó³pracê
w³adz powiatowych i gminnych, dy-
rektorów szkó³ gimnazjalnych, PUP
oraz przedsiêbiorców,
Zainicjowano te¿ opracowanie powia-
towego programu przygotowania
m³odzie¿y gimnazjalnej do wyboru
w³aœciwej œcie¿ki edukacyjnej, w któ-
rej bêdzie rzetelna informacja dla
uczniów i ich rodziców.
- Cieszê siê, ¿e dochodzimy do wspólnych
wniosków. Widzê, ¿e dzisiejsze nasze spo-
tkanie bêdzie zainicjowaniem takiej
wspó³pracy pocz¹wszy od gimnazjów po-
przez szko³y œrednie – powiedzia³ na za-
koñczenie wicestarosta Z. Kasprzak. -
¯yczê Pañstwu, aby ta rozpoczêta wspó³-
praca zaowocowa³a, nie z korzyœci¹ dla
nas, ale dla tych m³odych ludzi, którzy
w najbli¿szym czasie podejm¹ decyzjê
dalszej œcie¿ki edukacyjnej w powiecie
kêpiñskim.

oprac. /bem/

Ze szpitala do aresztu
Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie

prowadzi œledztwo w sprawie œmiertelnego
wypadku, do którego dosz³o w dniu 16 maja

2007 r. w JaŸwinach (gm. Grabów nad Prosn¹).

Zarzuty spowodowania powy¿szego wypadku przedstawiono 32-letniemu
mieszkañcowi powiatu ostrzeszowskiego. Zarzucono wymienionemu, ¿e w
dniu 16 maja 2007 r. w JaŸwinach, pow. ostrzeszowski, umyœlnie naruszy³
zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym w ten sposób, ¿e bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci kierowa³ samochodem osobowym marki Mercedes i na ³uku
drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na pobocze, po czym po
odbiciu siê od przydro¿nego drzewa uderzy³ w jad¹cego w sposób prawid³o-
wy 32-letniego rowerzystê, który w wyniku doznania szeregu uszkodzeñ cia-
³a zmar³ na miejscu wypadku.
Kieruj¹cy samochodem równie¿ dozna³ uszkodzeñ cia³a i po wypadku zo-
sta³ przewieziony do szpitala. Nastêpnie, w dniu 22 maja 2007r., po wypisa-
niu ze szpitala zosta³ on zatrzymany, a w dniu 23 maja 2007r. zastosowano
wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Badanie krwi pobranej od kieruj¹cego samochodem wykaza³o zawartoœæ w
niej 3 ‰ alkoholu.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestêpstwo z art. 177
§ 2 kodeksu karnego (sprowadzenie œmiertelnego wypadku drogowego),
pope³nione w stanie nietrzeŸwoœci (art. 178a § 1 kodeksu karnego), zagro-
¿one kar¹ od 9 miesiêcy do 12 lat pozbawienia wolnoœci.

Opracowa³ prokurator Janusz Walczak
/serwis prasowy Prokuratury Rejonowej w Kaliszu/

Z akt Prokuratury
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9 czerwca 2007 roku, na stadionie
WKS Prosna w Wieruszowie rozpocz-
nie siê I Wieruszowski Cross Rowero-
wy. Organizatorzy serdecznie zapra-
szaj¹ mi³oœników jazdy rowerowej do

Trasy I Wieruszowskiego Crossu Rowerowego.

Dnia 25 maja 2007 roku, oficjalnie za-
rejestrowana zosta³a Wieruszowska Gru-
pa Spo³ecznych Instruktorów M³odzie-
¿owych Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
G³ównymi celami dzia³alnoœci jej cz³on-
ków s¹ edukacja m³odzie¿y, oraz spo-
³ecznoœci lokalnych w dziedzinach
pierwszej pomocy, zdrowego stylu ¿ycia,
ochrony œrodowiska i honorowego
krwiodawstwa, oraz wspieranie wszel-
kich dzia³añ i akcji promuj¹cych, b¹dŸ
charytatywnych Polskiego Czerwonego

Dla wytrawnych rowerzystów
wziêcia udzia³u w Crossie. Start ho-
norowy ze stadionu, runda honoro-
wa ulicami Wieruszowa, start ostry za
przejazdem kolejowym na ul. Fabrycz-
nej. Dok³adne informacje nt. Crossu

i karta zg³oszeniowa do pobrania na
stronie internetowej www. powiat –
wieruszowski. pl. Na stadionie WKS
Prosna w dniu 9 czerwca do godz.
11.30 bêdzie czynne biuro Crossu.

(red)

Grupa Spo³ecznych Instruktorów
Krzy¿a. Poprzez aktywizacjê m³odzie¿y
promuj¹ bezinteresownoœæ w niesieniu
pomocy, szczególnie widoczn¹ na polu
pracy wolontarystycznej. W przypadku
Wierszowa, jest to reaktywacja Grupy
SIM PCK, która istnia³a, gdy jeszcze w
naszym mieœcie znajdowa³ siê zarz¹d
rejonowy. Na dzieñ dzisiejszy Grupa
podlega pod wieluñski zarz¹d PCK,
bêd¹c jednoczeœnie w œcis³ej wspó³pra-
cy z instruktorami tamtejszej Grupy
SIM. Wszystko zaczê³o siê od prowa-

dzonych przez instruktorkê z wieluñ-
skiej grupy Benitê Kostrzewê zajêæ
pierwszej pomocy, dziêki wsparciu przy-
chylnych nam ludzi, dwojgu z nas uda-
³o siê wyjechaæ na obóz szkoleniowy w
zesz³e wakacje, gdy ju¿ matury mamy
za sob¹, mo¿emy odwdziêczyæ siê za
pomoc i poœwiêcenie jakie nam ofia-
rowano, dziœ mo¿emy œmia³o powie-
dzieæ: Pomagamy potrzebuj¹cym.
B¥D• Z NAMI!

Iron Neo

Na œrodê, 30 maja br., zaplanowano
posiedzenie X Sesji Rady Powiatu Wie-
ruszowskiego. W trakcie sesji radni i
pozostali uczestnicy sesji zapoznali siê
ze sprawozdaniem na temat funkcjo-
nowania SPZOZ w Wieruszowie oraz
nformacj¹ o realizacji zadañ Inspek-
cji Weterynaryjnej w powiecie wieru-
szowskim i terytorialnym zakresie dzia-
³ania powiatowego lekarza weteryna-
rii w Sieradzu w okresie od 1 stycznia

Obradowa³a Rada Powiatu
2006 do 31 grudnia 2006 roku. Wœród
przewidzianych do podjêcia przez
Radê Powiatu uchwa³ znalaz³y siê;
uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
powiatu na 2007 rok; w sprawie za-
twierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie za
okres od 1 stycznia 2006 do 31 grud-
nia 2006 roku; w sprawie zmiany
uchwa³y o podziale œrodków PFRON

przypadaj¹cych wg algorytmu dla Po-
wiatu Wieruszowskiego na 2007 rok;
w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej
przyjêcia regulaminu przyznawania
stypendiów dla uczniów w roku szkol-
nym 2006/2007. Radni zapoznali siê
tak¿e ze sprawozdaniem przewodni-
cz¹cego Zarz¹du Powiatu Wieruszow-
skiego z pracy Zarz¹du w okresie
miêdzy sesjami.

(red)

W styczniu bie¿¹cego roku Wieru-
szowski Dom Kultury po raz drugi
wyst¹pi³ do Ministerstwa Kultury z
wnioskiem o dofinansowanie dzia³añ
kulturalnych w swoim regionie. I
szczêœliwie po raz drugi pozytywnie
rozpatrzony projekt, pozwoli na kon-
tynuacjê dzia³añ rozpoczêtych przed
rokiem . Z ok. 1000 wniosków, któ-
re nap³ynê³y do ministerstwa z ca³e-
go kraju, tylko 165 rozpatrzono po-
zytywnie. Otrzymana dotacja prze-
znaczona zostanie na przeprowadze-
nie przedsiêwziêcia kulturalnego
pod nazw¹ II Miêdzynarodowy Festi-
wal Sztuk Rozmaitych „Tratwa Kul-
tur” w ramach programu operacyj-
nego MK Rozwój Inicjatyw Lokal-
nych. Celem tego¿ programu jest po-
budzanie inicjatyw lokalnych oraz
stwarzanie warunków do rozwoju
twórczoœci. „Tratwê Kultur” rozpocz-
nie 22 czerwca II Festiwal Nieodkry-
tych Talentów „Wygraj Szansê”. W
przygotowaniu s¹ spektakle obrzêdo-
we z udzia³em dzieci i m³odzie¿y,
które zaprezentowane zostan¹ w
dniu 23 czerwca na „Zamczysku”
wraz z innymi artystycznymi atrakcja-
mi. Tego dnia odbêdzie siê równie¿
ceremonia topienia wianków wg sta-
rej ludowej tradycji w której ka¿dy
uczestnik powinien wzi¹æ udzia³.
Bardzo liczymy na frekwencjê miej-
scowej ludnoœci i pragniemy przy
tym zachêciæ do wspólnej zabawy.
Kolejnym dzia³aniem bêdzie II Miê-
dzynarodowy Plener Malarski „Bar-
wy lata – Granice WyobraŸni- Wie-
ruszów 2007”, który rozpocznie siê

Tratwa kultur
5 lipca z udzia³em studentów uczel-
ni plastycznych, wyk³adowców i in-
struktorów sztuki oraz uczestników
z oœrodków zagranicznych. W ra-
mach projektu w dniach 5-13 lipca
organizowane bêd¹ otwarte warszta-
ty plastyczne . Zajêcia prowadziæ bê-
dzie prof. dr hab. Jan K. Hrycek.
Celem warsztatów jest umo¿liwienie
m³odzie¿y kontaktu ze sztuk¹, g³êb-
szego poznania technik i form pla-
stycznych, twórczego spêdzenia wol-
nego czasu. Udzia³ w zajêciach jest
bezp³atny. Najlepsze prace zostan¹
przedstawione na wystawie poplenero-
wej w Galerii Artystycznej WDK oraz
zamieszczone w katalogu. Uroczyste
podsumowanie wszystkich dzia³añ na-
st¹pi w dniu otwarcia wystawy pople-
nerowej(o terminie poinformujemy),
któr¹ urz¹dz¹ uczestnicy pleneru w
Galerii Sztuki WDK. Planujemy wyda-
nie katalogów z pracami malarzy oraz
prezentacjê multimedialn¹ na p³ytach
CD z festiwalu, widowiska ulicznego i
przebiegu pleneru malarskiego. W
projekcie weŸmie udzia³ ok. 150 m³o-
dych uczestników, ludnoœæ Wieruszo-
wa, w³adze miasta, szko³y, sponsorzy,
lokalne media. W tym dniu nast¹pi
równie¿ uroczyste podsumowanie II
edycji „Mojej szuflady”. Wszelkie do-
datkowe i szczegó³owe informacje na
temat realizowanego projektu uzyska-
cie pañstwo w siedzibie WDK. O po-
szczególnych dzia³aniach informowaæ
bêdziemy na bie¿¹co w lokalnych
mediach, na plakatach oraz naszej
stronie internetowej.

(red)

Na skrzy¿owaniu ulicy Braci Polaków i Kiliñskiego
czêsto widzieæ mo¿na ca³kowicie nieprawid³owo

zaparkowane auto nale¿¹ce do „drugiego”
policjanta powiatu. Samochód zaparkowany jest

zbyt blisko skrzy¿owania.
Wynika z tego, ¿e policjanci, albo nie znaj¹

przepisów drogowych, albo uwa¿aj¹, ¿e wobec
prawa wszyscy s¹ równi, ale niektórzy s¹ równiejsi.

Policyjne parkowanie
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W minion¹ niedzielê, 27 maja br., w
œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego,
odby³ siê doroczny odpust w wieru-
szowskiej parafii pod tym samym
wezwaniem. Eucharystyczna procesja
(nierzadko przy dŸwiêkach orkiestry),
kramy, stragany, mniej lub bardziej
religijne pami¹tki, kolorowe balony i
cukrowa wata, niegdyœ strzelnica i
karuzela – to nieodzowne elementy
ka¿dej uroczystoœci odpustowej. Czym
tak naprawdê jest odpust? Uroczysto-
œci¹ religijn¹? Œwiêtem parafii?
Okazj¹ do rodzinnych spotkañ?
Gie³d¹ zabawek i dewocjonaliów?
Jaka w³aœciwie jest duchowa istota
odpustu? Aby zrozumieæ istotê kato-
lickiego odpustu, trzeba pamiêtaæ o
tym, ¿e cz³owiek grzesz¹c, dobrowol-
nie i œwiadomie przekracza Bo¿e pra-
wa. Bóg przebacza mu tê winê po-
przez sakrament pokuty, ale za po-
pe³nione grzechy czeka cz³owieka
“kara doczesna”, któr¹ odpokutowaæ
musi za swego ¿ycia ziemskiego lub
po œmierci; w czyœcu. Ten sposób
rozumienia “winy i kary” ju¿ w pierw-
szych wiekach chrzeœcijañstwa prowa-
dzi³ do róz¿nego rodzaju “æwiczeñ
pokutnych”, takich jak posty, biczo-
wanie, umartwianie, ¿ycie pustelnicze
czy klasztorne, oœwiêcanie siê chorym
czy ubogim. Ci, którzy uprawiali tego
rodzaju dzia³ania pokutne i z czasem
zas³u¿yli na powszechne miano mê-
czenników i œwiêtych, chcieli wyrów-

Przed³u¿eniem odpustowych uroczystoœci by³ koncert m³odzie¿owych zespo³ów na scenie
wieruszowskiego “Zamczyska”.

Odpust w dzieñ
piêædziesi¹tnicy

naæ w³asne (a czêsto i tak¿e cudze)
“zobowi¹zania” wobec Boga. Odpust
nie jest wiêc darowaniem (odpuszcze-
niem) d³ugów, ale sp³aceniem ich ze
“skarbu Koœcio³a”. Na ten maj¹tek i
kapita³ sk³adaj¹ siê przede wszystkim
zas³ugi samego Chrystusa i œwiêtych,
którzy uczynili dla Boga wiêcej, ni¿
mieli obowi¹zek. Œredniowieczni
chrzeœcijanie, skazani na pokutê, pro-
sili mêczenników o wstawienie siê za
nimi u biskupa. Naznaczon¹ pokutê
zmniejszano w poszczególnych przy-
padkach. Szczegó³nym przywilejem w
tym zakresie nagradzany by³ udzia³ w
wyprawie krzy¿owej. Od XII wieku
ofiarowywano odpusty tak¿e za zmar-
³ych. Z biegiem czasu, jako symbo-
liczny czyn pokutny wyznaczano nie
tylko modlitwê lub pielgrzymkê, ale
datek pieniê¿ny na budowê œwi¹tyni
czy szpitala. Przy jednostronnym ro-
zumieniu tego zwyczaju z czasem
utrwali³y siê pozory kupowania war-
toœci duchowych za pieni¹dze. Od-
pust, to niejako rodzaj bonów, obli-
gacji, wyp³acanych przez naszych
wspó³wyznawców, którymi mo¿emy
pokryæ w³asne niedobory w sferze du-
chowej. Odpusty s¹ w swej istocie
“akcj¹ odd³u¿eniow¹” w dziedzinie
naszego ¿ycia wewnêtrznego. Dziwiæ
siê jedynie nale¿y du¿ej dziœ obojêt-
noœci, z jak¹ przyjmuj¹ to w³aœnie ci,
którzy tego najbardziej potrzebuj¹.

G. Szymañski

Podczas odpustowych uroczystoœci nie zabrak³o tradycyjnych kramów z zabawkami i dewocjonaliami.

Spó³ka Grajewo podtrzymuje tego-
roczn¹ prognozê wzrostu, mimo póŸ-
niejszego ni¿ planowano przejêcia
Prospanu i gorszego ni¿ zak³adano
kursu walutowego – poinformowa³
prezes Grajewa Pawe³ Wyrzykowski.
„Nie bêdziemy korygowali prognozy.
Mimo i¿ jeden z warunków spe³ni³ siê
nie w pe³ni, tylko czêœciowo, s¹dzê
¿e jesteœmy w stanie j¹ wykonaæ. My-
œlê jednak, ¿e bêdzie to dosyæ ambit-
ne, po tym jak uciek³o nam parena-
œcie milionów Prospanu za jeden
kwarta³” - powiedzia³ Wyrzykowski.
Grajewo zak³ada³o bowiem, opraco-
wuj¹c prognozê, ¿e bêdzie konsoli-
dowaæ Prospan od pocz¹tku drugie-
go kwarta³u, tymczasem bêdzie to
mo¿liwe dopiero od pocz¹tku lipca.
Prezes powiedzia³, ¿e negatywnie na
prognozê dzia³a te¿ kurs z³otego do
euro. „Zak³adaliœmy 3,85, jest 3,75 a
w naszej strukturze walutowej ma to
spore znaczenie” - powiedzia³. „Dwa
czynniki dzia³aj¹ wiêc umiarkowanie
przeciwko prognozie, ale mimo
wszystko zak³adamy, ¿e jesteœmy w
stanie j¹ osi¹gn¹æ i bêdziemy dok³a-
dali wszelkich starañ, ¿eby to siê sta-
³o” - doda³. Jego zdaniem wykonanie
prognozy bêdzie mo¿liwe g³ównie
dziêki przewidywanemu na ten rok
wzrostowi popytu, który spó³ka sza-
cuje na 7-8 proc. „S¹dzimy, ¿e gene-
ralnie trend jest w³aœciwy i ¿e ca³o-
roczny przyrost popytu bêdzie na

Kto zyska, a kto straci
na sprzeda¿y akcji Prospanu?

Cenê jednej akcji Prospanu z posiadanych przez Skarb Pañstwa ustalono na 307 z³otych za sztukê. Po ile zostan¹ wykupione akcje od
indywidualnych akcjonariuszy, którzy maj¹ ju¿ jedynie 0,15 % akcji spó³ki? Nad tym powinni siê zastanowiæ dziœ ci, którzy pozbyli siê akcji
po cenie czterokrotnie ni¿szej.

spodziewanym przez nas poziomie 7-
8 proc.” - powiedzia³ szef Grajewa.”I
jest to g³ówny czynnik, dlaczego s¹-
dzimy, ¿e jesteœmy w stanie nadrobiæ
stracone wyniki” - doda³. Grajewo
podpisa³o z resortem skarbu proto-
kó³ ustalaj¹cy cenê akcji Prospanu.
Cena ta ma wynieœæ 307 z³ za sztukê.
£¹cznie za 43,15 proc. akcji Prospa-
nu Pfleiderer Grajewo zap³aci wiêc
326.187.500 z³.”Uwa¿am, ¿e podpisa-
ny protokó³ na temat ceny jest prak-
tycznie gwarancj¹, ¿e transakcja zo-
stanie zawarta. Nie spodziewamy siê
jakichœ innych k³opotów w trakcie
opracowywania ca³ej strony formal-
nej, czyli ostatecznej umowy” - powie-
dzia³ Wyrzykowski. „Uwa¿am, ¿e cena
dla nas, jako inwestora bran¿owego
jest dobra i teraz bêdziemy mogli
trochê inaczej zarz¹dzaæ Prospanem”
- doda³. Grajewo liczy, ¿e ostateczn¹
umowê z resortem uda siê podpisaæ
w ci¹gu dwóch-trzech tygodni, a
transakcja bêdzie sfinansowania z
kredytów bankowych. Wed³ug Wyrzy-
kowskiego najwa¿niejsz¹ korzyœci¹
przejêcia Prospanu jest operacyjne
zarz¹dzanie produkcj¹ w obydwu za-
k³adach. „Chodzi g³ównie o planowa-
nie produkcji. Obecnie planowanie
to odbywa siê na bazie dwóch od-
dzielnych firm. Ka¿da ma inne zlece-
nia. Po przejêciu bêdzie mo¿na pro-
dukcjê planowaæ centralnie i tutaj s¹
spore oszczêdnoœci” - powiedzia³ pre-

zes. „Skalê tych oszczêdnoœci poda-
my po wynikach za drugi kwarta³” -
doda³. Szef Grajewa powiedzia³, ¿e
spó³ka bêdzie rozwa¿a³a fuzjê z Pro-
spanem i wykup pozosta³ych 0,15
proc. akcji, które s¹ w rêkach by³ych
i obecnych pracowników. „Myœlê, ¿e
najwczeœniejszy realistyczny termin
zakoñczenia fuzji to jest koniec tego
roku, ale bêdzie to zale¿a³o od same-
go wykupu pozosta³ych akcji i zawar-
cia porozumienia w tej sprawie z
mniejszoœciowymi akcjonariuszami” -
stwierdzi³. Zaznaczy³ jednoczeœnie, ¿e
gdyby trzeba by³o odkupiæ mniejszo-
œciowy pakiet za pomoc¹ wykupu
wymuszonego, to proces fuzji mo¿e
wyd³u¿yæ siê do po³owy przysz³ego
roku. Zaznaczy³ jednak, ¿e fuzja jest
rozwa¿ana, ale nie przes¹dzona i osta-
teczna decyzja zostanie przedstawio-
na rynkowi po publikacji wyników za
drugi kwarta³. Wyrzykowski zadekla-
rowa³, ¿e przejêcie Prospanu nie bê-
dzie mia³o wp³ywu na politykê dywi-
dendow¹ i Grajewo nadal bêdzie
przeznacza³o na wyp³atê dla akcjona-
riuszy 100 proc. zysku. „Jeœli mówimy
o dywidendzie za rok 2007 to wp³yw
mo¿e byæ wy³¹cznie pozytywny, ponie-
wa¿ bêd¹ wiêksze mo¿liwoœci zarz¹-
dzania œrodkami pieniê¿nymi” -
doda³. Prognoza wyników na 2007
rok mówi, ¿e Grajewo uzyska 145 mln
z³ zysku netto.

(red)

II Miêdzynarodowy Festiwal
Sztuk Rozmaitych

Tratwa Kultur w Wieruszowie
22 czerwca 2007

Sala widowiskowa Wieruszowskiego Domu Kultury.
15.00 – II Festiwal Nieodkrytych Talentów “Wygraj Szansê”. Koncert konkursowy “Wyœpiewam siebie”.

20.00 – Koncert Nocny: Jaros³aw Wasik, Jack Teluse z zespo³em.

23 czerwca 2007
Zamczysko.

18.00 – Koncert Galowy Festiwalu Nieodkrytych Talentów “Wygraj Szansê”.
19.30 – Program kabaretowy.

21.00 – Widowisko Œwiêtojañskie pt. “Wesele”.
21.30 – Zabawa taneczna – zespó³ “My Kapela”.

4 – 14 lipca 2007 – II Miêdzynarodowy Plener Malarski “Granice WyobraŸni”.
5 – 13 lipca 2007 – Warsztaty plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y – zapisy w WDK.

14 lipca 2007 roku
17.00 – “Muzyka – obraz – s³owo” Tratw¹ Kultur – Uroczystoœæ podsumowuj¹ca wszystkie dzia³ania festiwalowe.

Sala widowiskowa WDK.
18.00 – Otwarcie wystawy poplenerowej w Galerii Sztuki Wieruszowskiego Domu Kultury.
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W dniu 20 maja 2006 roku w Lututowie
odby³a siê Sesja Naukowa pod tytu³em
“600 Lat Miasta Lututowa”. W pierwsz¹
rocznicê sesji w sali konferencyjnej Urzê-
du Gminy w Lututowie zorganizowano
spotkanie promocyjne zwi¹zane z wyda-
niem drukiem publikacji; “Szeœæ wieków
Lututowa. Studia i materia³y”. Wydawc¹
by³ Urz¹d Gminy w Lututowie i Wieluñ-
skie Towarzystwo Naukowe. Spis treœci
wymienia dziewiêciu autorów rozpraw.
Tematyka publikacj, to; Dzieje Lututowa
do po³owy XVI wieku, Przesz³oœæ koœciel-
na Lututowa(1406-2006), Dzia³alnoœæ
spo³eczno-gospodarcza dziedzica dóbr lu-
tutowskich Alojzego Prospera Biernackie-
go, Lututów w œwietle opisu z 1860 roku,
¯ycie spo³eczno-polityczne i gospodarcze
Lututowa w latach 1914-1939, Gmina
Lututów w latach wojny i okupacji hitle-
rowskiej, Mniejszoœæ niemiecka w gmi-
nie Lututów 1938-1946. Zarys problemu,
Konspiracyjne Wojsko Polskie w gminie
Lututów i okolicach w latach 1945-1954.
Przedmowê do wydania napisa³ wójt
Gminy Lututów Józef Suwara. Spotkanie
promocyjne odby³o siê w dniu 20 maja
2007 roku. Otwarcia spotkania dokona³
Wójt Gminy Józef Suwara. Omówi³ wk³ad
pracy wszystkich autorów. Szczególnie
serdecznie podziêkowa³ profesorowi Ta-
deuszowi Olejnikowi za redakcjê i opra-
cowanie materia³ów oraz wydawnictwu za
staranne wydanie publikacji. Mgr Jan
Ksi¹¿ek zosta³ odznaczony medalem 600-
lecia Lututowa. Obecni autorzy, cz³on-
kowie Komitetu Honorowego i organi-
zacyjnego otrzymali egzemplarze wyda-
nej ksi¹¿ki. Nastêpnie g³os zabrali; Ks.
prof dr hab. Jan Zwi¹zek z Akademii im.
Jana D³ugosza w Czêstochowie, dr Zdzi-
s³aw W³odarczyk z Wieluñskiego Towa-
rzystwa Naukowego, dr in¿ Bo¿ena Ra-
bikowska – Kierownik Zamiejscowego
Oœrodka Kszta³cenia w Lututowie Aka-
demii Rolniczej we Wroc³awiu, mgr
Jan Ksi¹¿ek cz³onek Wieluñskiego To-
warzystwa Naukowego, mgr Antoni
Galiñski z Instytutu Pamiêci Narodo-
wej Oddzia³ w £odzi,  Wac³aw Zab³oc-
ki - dyrektor Gminnego Oœrodka Kul-
tury w Lututowie, Jan Fita - prezes To-
warzystwa Przyjació³ Lututowa. Nastêp-
nie Wójt Gminy zaprosi³ wszystkich na
symboliczn¹ lampkê szampana i pro-
si³ obecnych autorów o z³o¿enie de-
dykacji osobom, które bêd¹ sobie tego
¿yczy³y. Dalsza dyskusja odbywa³a siê
ju¿ w podgrupach. Zainteresowanych
informujemy, ¿e ksi¹¿ka jest do naby-
cia w Gminnym Oœrodku Kultury w
Lututowie oraz w Bibliotece Publicz-
nej w Lututowie.

(red)

Konferencja i promocja,
czyli szeœæ wieków Lututowa

W dniach 5 - 13 lipca w Wieruszow-
skim Domu Kultury odbêd¹ siê
warsztaty plastyczne realizowane w
ramach II Miêdzynarodowego Festi-
walu Sztuk Rozmaitych „TRATWA
KULTUR” z programu Ministerstwa
Kultury „Rozwój Inicjatyw Lokal-
nych” Wieruszowski Dom Kultury
organizuje warsztaty plastyczne, ad-
resowane do uzdolnionej artystycz-
nie m³odzie¿y. Zajêcia prowadziæ bê-
dzie prof. dr hab. Jan K. Hrycek.
Celem warsztatów jest umo¿liwienie
m³odzie¿y kontaktu ze sztuk¹, g³êb-
szego poznania technik i form pla-
stycznych, twórczego spêdzenia wol-
nego czasu. Udzia³ w zajêciach jest

Warsztaty plastyczne w WDK
bezp³atny. Materia³y plastyczne nale-
¿y zabezpieczyæ we w³asnym zakre-
sie. Najlepsze prace zostan¹ przed-
stawione na wystawie poplenerowej
II Miêdzynarodowego Pleneru Ma-
larskiego w Galerii Artystycznej WDK
oraz zamieszczone w katalogu wyda-
nym z tej okazji. Serdecznie prosi-
my o zachêcenie m³odzie¿y do udzia-
³u w naszym artystycznym przedsiê-
wziêciu. Uprzejmie prosimy osoby
zainteresowane aby zg³asza³y swój
udzia³ do dnia 30.06.2007r. w kan-
celarii WDK oraz pod numerem te-
lefonu 062 78 41 080.

Anna Niesobska
Dyrektor WDK

W ostatnich dnaich Urz¹d Miejski w
Wieruszowie otrzyma³ od wojewody
³ódzkiego dotacjê w wysokoœci 40 ty-
siêcy z³otych z przeznaczeniem jej dla
tych mieszkañców miasta i gminy, któ-
rzy ponieœli straty w wyniku stycznio-
wej wichury. Œrodki z dotacji zostan¹
przekazane pokrzywdzonym. Zastana-

40 tysiêcy dla poszkodowanych
przez wichurê

wia jedynie poziom biurokracji i
urzêdniczej bezdusznoœci, który tak
przecie¿ mizernej w stosunku do po-
niesionych szkód sumie, ka¿e wê-
drowaæ z £odzi do Wieruszowa przez
cztery miesi¹ce.

(red)

Fabryka Aparatury Chemicznej „CHEMOMET”
oferuje mo¿liwoœæ zatrudnienia na nastêpuj¹cych stanowiskach:

-Œlusarz
-Spawacz
-Tokarz
-Lakiernik
-Frezer
-Elektryk
-Wiertacz
-Operator maszyn sterowanych numerycznie

Specjalista d.s. sprzeda¿y- wykszta³cenie minimum œrednie, mile widziane
doœwiadczenie na tym stanowisku, znajomoœæ jêzyka angielskiego
Mistrz wydzia³u produkcyjnego- wykszta³cenie minimum œrednie technicz-
ne,  mile widziany sta¿ pracy
Pracownik dzia³u utrzymania ruchu- wykszta³cenie wy¿sze techniczne
GWARANTUJEMY ATRAKCYJNE WARUNKI ZATRUDNINIEIA
I WYNAGRODZENIA ORAZ MO¯LIWOŒC DALSZEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sk³adania podañ wraz z cv  w
siedzibie Spó³ki: ul. Przemys³owa 12; 63-600 Kêpno; tel.: 062 79 13 800;
062 79 13 835 ; e-mail:chemomet@chemomet.pl
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Stra¿ Ogniowa w czasie II
wojny œwiatowej i okupacji

W dniu 1 wrzeœnia 1939 roku wybu-
ch³a druga wojna œwiatowa. 3 wrze-
œnia Niemcy rozpoczêli systematycz-
ne palenie domów w Wieruszowie.
Wypalone fragmenty miasta przypo-
mina³y pustyniê. Stra¿acka sala szczê-
œliwie ocala³a z po¿aru. Budynek nie
mia³ szyb w oknach. Z remizy skra-
dziono agregat pr¹dowtwórczy i in-
strumenty muzyczne. Ogo³ocono salê
widowiskow¹. Po pewnym czasie
Niemcy wyremontowali salê i urz¹dzi-
li w niej kino. W tym celu z cegie³
spalonych domów dobudowano przy-
budówkê, przed³u¿aj¹c tym samym
budynek w kierunku wschodnim. W
przybudówce umieszczono aparaturê
filmow¹ i zaczêto wyœwietlaæ niemiec-
kie filmy. Kino w sali stra¿y dzia³a do
dziœ.

W wyzwolonej Polsce

Po wyzwoleniu spod okupacji hitle-
rowskiej stra¿acy natychmiast powró-
cili do swych obowi¹zków, bior¹c
udzia³ w odbudowie miasta po znisz-
czeniach wojennych. W 1955 roku
Wieruszów sta³ siê siedzib¹ w³adz
utworzonego powiatu wieruszowskie-
go. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wie-
ruszowie wyrazi³a wówczas zgodê na
zajêcie pomieszczeñ na piêtrze Domu
Stra¿aka na potrzeby Powiatowej
Komendy Stra¿y Po¿arnych, której
pierwszym komendantem by³ Adam
Perczyñski. Na podstawie umowy z
Wojewódzkim Zarz¹dem Kin w £odzi,
w roku 1958 dotychczasowe kino ru-
chome sta³o siê kinem sta³ym o na-
zwie “S³oñce”. W roku 1964 ówcze-
sny prezes OSP Bronis³aw Owczarski
wyst¹pi³ z projektem wybudowania w
podwórzu Domu Stra¿aka oficyny z
sal¹ na piêtrze. Oficynê zaczêto bu-
dowaæ w 1966 roku. Prace zakoñczo-
no w roku 1969. W 1972 roku wyre-
montowana zosta³a stara sala. Podczas
tego remontu rozgraniczono wejœcia
g³ówne do kina i do pomieszczeñ
stra¿y. Zamurowano wszystkie okna
na pierwszym piêtrze budynku oraz
przystosowano ekran kinowy do wy-
œwietlania filmów panoramicznych.
Otynkowano œcianê frontow¹ budyn-
ku. Dom Stra¿acki ca³kowicie zmie-
ni³ wygl¹d. Komenda Powiatowa,
póŸniej Rejonowa Stra¿y Po¿arnych
przez ca³y czas swojego funkcjonowa-
nia w obiekcie OSP, dba³a o stan
pomieszczeñ warsztatowych i socjal-
nych. Mimo, ¿e Komenda Rejonowa
OSP opuœci³a obiekt w 1984 roku,
przenosz¹c siê do OSP w Podzamczu,
jeszcze w drugiej po³owie lat 80-tych
minionego wieku wybudowano w po-
dwórzu OSP Wieruszów gara¿e i po-
mieszczenia magazynowe. Komen-
dantami powiatowymi i rejonowymi
stra¿y po¿arnej, którym jednostka
OSP ma wiele do zawdziêczenia, byli
wówczas: kpt. Adam Perczyñski, por.
Bronis³aw Lewy, por. Józef Mielcza-
rek, kpt. Antoni Miechowski, mjr
Walenty Ostrycharz, chor. Wojciech
Kudaœ, chor. Józef Muszkat. Z chwil¹
opuszczenia obiektu przez Rejonow¹
Stra¿ Po¿arn¹, jednostka OSP musia-
³a liczyæ ju¿ tylko na w³asne si³y. Trwa-
³o to do roku 1991, kiedy to samo-
rz¹d gminny przej¹³ pieczê nad jed-
nostkami OSP. W 1984 roku wymie-
niono piec centralnego ogrzewania,
a w 1985 roku wyremontowano kuch-
niê. W 1987 roku zakupiono 50 no-
wych krzese³, zmieniono parkiet w
sali i zbudowano nowy podest dla or-
kiestry. W pomieszczeniach na piêtrze
urz¹dzono pokój dla dyrygenta, ma-

125 lat wieruszowskiej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej (1882 – 2007) (cz. II)

Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wieruszowie obchodzi w tym roku wspania³y jubielusz 125 – lecia istnienia.
Wieruszowska OSP jest jedn¹ z najstarszych jednostek stra¿ackich na terenie dawnego Królestwa Polskiego.

Pomnik Œw. Floriana, patrona stra¿akow,
na wieruszowskim Rynku.

gazyn na instrumenty oraz ma³¹ œwie-
tlicê. W 1990 roku przeniesiono ma-
gazyn mundurowy do pomieszczeñ
na parterze. W koñcu lat 90-tych XX
wieku dokonano kapitalnego remon-
tu sali, kuchni i sanitariatów. Dla
mieszkañców Wieruszowa sala OSP
przez wiele dziesi¹tków lat by³a jedy-
nym miejscem organizacji zabaw,
wesel i innych uroczystoœci.

Kultura i rozrywka

Najpopularniejsz¹ dziedzin¹ kultury
by³ teatr amatorski. W czasach zabo-
rów mia³ du¿e znaczenie w kultywo-
waniu jêzyka ojczystego i kszta³towa-
niu œwiadomoœci narodowej. Teatr
podnosi³ te¿ autorytet stra¿y w œro-
dowisku. Co zamo¿niejsi mieszkañcy
Wieruszowa znacznie wspomagali
dzia³alnoœæ kulturaln¹ stra¿y. Wieru-
szowska sala stra¿y posiada³a scenê,
kulisy i idealnie nadawa³a siê do wy-
stawiania sztuk teatralnych. W 1908
roku wieruszowianie, wystawili ama-
torskie przedstawienia teatralne pe³-
ne patriotycznych i narodowych ak-
centów. Pierwszymi animatorami sztu-
ki teatralnej w Wieruszowie byli: Ce-
cylia Trocha i Józef Brawata. Teatr
amatorski rozwija siê bardzo dobrze
w okresie miêdzywojennym. Aby pod-
nieœæ poziom wystawianych sztuk te-
atralnych, miejscowa stra¿ zaanga¿o-
wa³a aktora dramatycznego z teatru
im. Bogus³awskiego w Kaliszu. Po
zawartym kontrakcie artysta z Kalisza
o nazwisku Jasiñski, przyby³ do Wie-
ruszowa, gdzie zamieszka³a wraz z
¿on¹, otrzymuj¹c 2 pokoje w budyn-
ku stra¿y. II wojna œwiatowa przerwa-
³a dzia³alnoœæ teatru. Jednak w 1946
roku przygotowano znów scenê dla
artystów - amatorów i zakupiono
now¹ kurtynê. M³odzi ludzie garnêli
siê do gry w teatrze. Re¿yseri¹ sztuk
zajmowa³ siê Zygmunt Olbrych. Gra-
li w nich, miêdzy innymi: Arkadiusz
Badeñski, Mieczys³aw Gr¹dziel, Maria
Gr¹dziel, Ewa Gr¹dziel, Szczepan
Winkowski, Maria H¹cia, Bogus³aw
Parnowski, Leon Jagielski. Z chwil¹
otwarcia Powiatowego Domu Kultu-
ry zespó³ teatralny przeniós³ siê do
nowej siedziby. Najbardziej popu-
larn¹ form¹ dzia³alnoœci kulturalno-
rozrywkowej stra¿y ogniowych by³y
bale i zabawy taneczne. Ich cele by³o
dostarczanie spo³eczeñstwu i cz³on-
kom stowarzyszeñ po¿arniczych go-
dziwej rozrywki. Najbardziej spekta-
kularne by³y w Wieruszowie zabawy
sylwestrowe. Przed pó³noc¹ wszyscy
uczestnicy balu wraz z orkiestr¹ szli
do miejscowego koœcio³a a po mszy
ca³y korowód maszerowa³ wokó³ ryn-
ku witaj¹c Nowy Rok. Wspania³e by³y
te¿ majówki w lesie wieruszowskim.
W godzinach popo³udniowych, zazwy-
czaj w niedzielê, mieszkañcy Wieru-
szowa udawali siê do lasu, gdzie or-
kiestra dêta dawa³a koncert a potem
bawiono siê przy orkiestrze tanecznej
i bogato zaopatrzonym bufecie.

OSP Wieruszów i sport

Zwi¹zek ze sportem OSP Wieruszów
siêga pocz¹tków 1945 roku. OSP
wziê³a wówczas pod swoj¹ “opiekê”
miejscowy klub sportowy “Prosna”. 29
kwietnia 1945 roku zosta³ rozegrany
mecz pi³ki no¿nej w Kêpnie pomiê-
dzy “Prosn¹” Wieruszów a tamtejszym
Kolejowym Klubem Sportowym
“Ruch”. Rewan¿ odby³ siê 6 maja w
Wieruszowie. W lipcu 1945 roku na
wieruszowskim boisku rozegrano
mecz pomiêdzy miejscowym klubem
“Prosna” a dru¿yn¹ wystawion¹ przez
jednostkê wojska radzieckiego. Pod-

czas meczu przygrywa³a radziecka
orkiestra wojskowa. Mecz zakoñczy³
siê wynikiem 3:2 dla “Prosny.”

Stra¿ackie tradycje

Najwa¿niejsze wydarzenie, o wielolet-
niej tradycji, to wœród wieruszowskich
stra¿aków obchody Dnia Stra¿aka i
wspólna wieczerza wigilijna. Tradycje
te, siêgaj¹ce pocz¹tków istnienia jed-
nostki, kultywowane s¹ szczególnie po
II wojnie œwiatowej. Uroczystoœci Dnia
Stra¿aka rozpoczyna siê zbiórk¹ stra-
¿aków w Domu Stra¿aka. Nastêpnie
druhowie udaj¹ siê w kolumnie mar-
szowej na miejscowy cmentarz by z³o-
¿yæ na grobach zmar³ych stra¿aków
wi¹zanki kwiatów, po czym udaj¹ siê
na mszê œwiêt¹. Do roku 1990 msza
odbywa³a siê w koœciele, a od roku
1991 przy o³tarzu polowym obok
pomnika œw. Floriana na wieruszow-
skim rynku. Uroczystoœciom towarzy-
szy defilada z udzia³em wozów bojo-
wych. W latach 80-tych XX wieku
dodatkowo w kolumnie jecha³y sta-
re, zabytkowe pojazdy stra¿ackie oraz
bryczka wioz¹ca najstarszych stra¿a-
ków. Przy pomniku œw. Floriana od-
bywa siê koncert orkiestry dêtej. Po
mszy odbywa siê oficjalna czêœæ uro-
czystoœci, po której druhowie i zapro-
szeni goœcie udaj¹ siê do sali poczê-
stunek. Uroczystoœci wieczerzy wigi-
lijnej odbywaj¹ siê od lat w sali stra-
¿y. W dawniejszych czasach przed
wieczerz¹ orkiestra dêta dawa³a kon-
cert kolêd. Od czasu wybudowania
pomnika œw. Floriana, orkiestra (o ile
pozwoli pogoda) daje koncert dla
wszystkich mieszkañców miasta na
wieruszowskim rynku. Na wigilijnym
stra¿ackim stole zawsze znajduj¹ siê
ziemniaki w mundurkach, œledŸ w
oleju i kompot z suszonych owoców.
Na uroczystoœæ wigilijn¹ zapraszani s¹
przedstawiciele w³adz miejskich i ksiê-
¿a. Stra¿acka wieczerza wigilijna koñ-
czy siê wczeœnie, by wszyscy mogli
dotrzeæ do domów i zasi¹œæ przy wi-
gilijnym stole ze swymi rodzinami.

Orkiestry dête

Orkiestra dêta przy OSP w Wieruszo-
wie powsta³a w 1910 roku. Wówczas
to zgromadzono potrzebne œrodki i
zakupiono 20 instrumentów dêtych.
Kapelmistrzem zosta³ Stefan Pilch z
zawodu nauczyciel. Orkiestra robi³a
szybkie postêpy. W krótkim czasie
oddzia³ miejscowej stra¿y maszerowa³
w szyku zwartym w rytm w³asnej or-
kiestry nie tylko na uroczystoœciach,
ale tak¿e na æwiczenia. Przy dŸwiê-
kach orkiestry dêtej bawiono siê tak-
¿e na majówkach.
W 1914 roku, po wkroczeniu wojsk
niemieckich do Wieruszowa, zespó³
orkiestry dêtej przesta³ istnieæ. Instru-
menty muzyczne zosta³y rozkradzio-
ne. W 1925 roku wieruszowscy stra-
¿acy po raz drugi zorganizowali or-
kiestrê dêt¹. Zakupiono wówczas 30
instrumentów dêtych w firmie “Pe³-
czyñski” w Poznaniu. Od 1-go lutego
rozpoczêto naukê gry na instrumen-
tach dêtych. Do orkiestry zg³osi³o siê
a¿ 120 kandydatów, z których wybra-
no tylko 30-tu. Kapelmistrzem zosta³
Franciszek Otorowski - muzyk orkie-
stry pu³kowej z Kowla. Ju¿ latem 1925
roku orkiestra obs³ugiwa³a majówki i
przemarsze. Gra³a te¿ na zjeŸdzie rze-
mieœlników, na którym wrêczono
sztandar cechowi szewców. W ka¿d¹
niedzielê majow¹ o godzinie 4 rano,
obywa³y siê æwiczenia bojowe, na któ-
re stra¿acy szli z orkiestr¹ dêt¹. Z
æwiczeñ powracano o godzinie 8 rano
na œniadanie i zas³u¿ony niedzielny

W nale¿acym do stra¿y budynku mieœci siê do dziœ Kino “S³oñce”.

odpoczynek. W czerwcu 1927 roku
odby³ siê wielki zjazd Stra¿y Po¿ar-
nych w Kêpnie. Wieruszowska orkie-
stra obs³ugiwa³a ten zjazd, przez okr¹-
g³e 24 godziny graj¹c na kêpiñskim
rynku. Latem 1928 roku z funkcji
kapelmistrza zrezygnowa³ Franciszek
Otorowski. Prowadzenie orkiestry
przej¹³ Romuald Nejman. W maju
1929 roku odby³ siê wielki zjazd Stra-
¿y w Ostrzeszowie, na którym wieru-
szowska orkiestra przygrywa³a przez
48 godzin. Orkiestra wykona³a spe-
cjalny koncert, którego wys³ucha³y
t³umy mieszkañców Ostrzeszowa i
okolicy. W sierpniu 1938 roku odby-
³a siê ostatnia przedwojenna majów-
ka w lesie wieruszowskim. Nikt wtedy
nie przypuszcza³, ¿e to ostatnia ma-
jówka, na której gra stra¿acka orkie-
stra dêta. Wybuch drugiej wojny œwia-
towej by³ koñcem drugiej orkiestry
dêtej wieruszowskiej stra¿y. Instru-
menty dête ponownie zosta³y rozkra-
dzione. Na powstanie trzeciej orkie-
stry trzeba by³o czekaæ a¿ do 1977
roku. W czasie Walnego Zebrania
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w lutym
1977 roku kilku cz³onków OSP pod-
jê³o decyzjê o utworzeniu orkiestry
dêtej. Ju¿ trzeciej z kolei w historii
wieruszowskiej stra¿y. Dziêki stara-
niom Kazimierza Brody, W³adys³awa
Lendy i Henryka Urbañskiego zaczê-
to kompletowaæ instrumenty muzycz-
ne. Spor¹ ich czêœæ uda³o siê prze-
j¹æ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych,
gdzie przez krótki czas istnia³a or-
kiestra dêta. Czêœæ instrumentów
zakupiono nowych z funduszy uzy-
skanych od sponsorów. 3 paŸdzier-
nika 1977 roku odby³o siê pierwsze
spotkanie muzyków oraz pierwsza
lekcja gry na instrumentach dêtych.
Powsta³ trzydziestoosobowy zespó³,
którego kapelmistrzem zosta³ Kle-
mens ¯uber. Praca kapelmistrza wy-
maga³a wiele wysi³ku i poœwiêcenia,
gdy¿ partytury i nuty pisane by³y
rêcznie dla poszczególnych instru-
mentów. Pierwszym wystêpem by³o
zagranie kilku kolêd na tradycyjnej
wieczerzy wigilijnej w sali stra¿y 24
grudnia 1977 roku. W nastêpnych
miesi¹cach przygotowano ju¿ wiele
nowych utworów. Orkiestra zaczê³a
obs³ugiwaæ wszystkie uroczystoœci
gminne, stra¿ackie i koœcielne. Dwu-
krotnie zespó³ bra³ udzia³ w oprawie
muzycznej pielgrzymki papie¿a Jana
Paw³a II do Polski; w roku 1979 i
1983. W po³owie lat 80-tych XX wie-
ku pa³eczkê dyrygenta po Klemen-
sie ¯uberze przej¹³ brat Nikodem
Kilnar z Zakonu Ojców Paulinów. Za
jego dyrygentury zespó³ przygotowa³
wiele nowych utworów a cz³onkowie
orkiestry otrzymali nowe umunduro-
wanie. Po odejœciu brata Nikodema

dyrygentem zosta³ Ireneusz P³uska.
Dziêki dotacji z Ministerstwa Kultu-
ry mo¿liwy by³ zakup nowych instru-
mentów m.in. tr¹bki, klarnetu, sak-
sofonu tenorowego. Obecna orkie-
stra tak jak i dwie poprzednie ob-
s³uguje muzycznie œwiêta narodowe,
uroczystoœci koœcielne, pogrzeby stra-
¿aków. 31 sierpnia 2002 roku Orkie-
stra Dêta przy Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Wieruszowie obchodzi³a
jubileusz 25-lecia. Przybyli przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych gminy
i powiatu, kap³ani wieruszowskich
parafii, stra¿acy, zaproszeni goœcie i
mieszkañcy Wieruszowa. By³y gratu-
lacje, podziêkowania, wyró¿nienia.
Wielu cz³onków orkiestry otrzyma³o
Z³ote, Srebrne i Br¹zowe Medale za
zas³ugi dla po¿arnictwa. Jubile-
uszow¹ uroczystoœæ zorganizowa³
Spo³eczny Komitet Obchodów 25-
lecia Orkiestry Dêtej w sk³adzie:
Krzysztof Bezen- przewodnicz¹cy,
Henryk Urbañski- skarbnik, Ireneusz
P³uska, Edward Jasiñski, Ryszard
Urbañski, Teresa Tomaszewska, Ka-
zimierz Górka, Antoni Babczyñski.
W sk³ad Komitetu weszli równie¿
cz³onkowie honorowi: Iwona Szko-
piñska - burmistrz Wieruszowa, Le-
szek Sroka- zastêpca prezesa Zarza-
du Powiatowego OSP. W uroczysto-
œci jubileuszowej udzia³ wziêli nastê-
puj¹cy cz³onkowie orkiestry: Józef
Cha³upka, Daniel Duda, Andrzej Li-
siecki, Edward Jasiñski, Janusz Sola,
Józef Plesner, Henryk Samulski,
Rafa³ P³uska, £ukasz Jasiñski, Hen-
ryk Urbañski, Florian Chrzan, Ma-
rek Kudra, Ireneusz P³uska, Ryszard
Urbañski, Waldemar Franiak, W³o-
dzimierz S³owikowski, Krzysztof Bez-
en, Zbigniew Wroñski, Adolf Suchy,
Jakub Franiak.
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Czytaj¹c Ilustrowany Tygodnik Powiato-
wy, nr 19 z dnia 10.05.2007 roku, trafi-
³em na artyku³ pt. “Ka¿dy uczeñ wie”, w
którym czytamy:
Uczniowie klas pi¹tych Szko³y Podsta-
wowej w Wójcinie wraz z opiekunem,
kieruj¹ proœbê do wójtów powiatu wie-
ruszowskiego, by zorganizowano punk-
ty zbierania odpadów ZSEE (zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektroniczne-
go). Od paŸdziernika 2005 roku obo-
wi¹zuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elek-
tronicznym. Wprowadza ona w ¿ycie po-
stanowienia przyjêtej w 2002 roku dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego w
sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego. Ustawa ta reguluje
dzia³anie systemu odzysku ZSEE. Mówi
ona, miêdzy innymi, ¿e gminy powinny
zapewniæ obywatelom dostêp do odpo-
wiednich punktów zbierania ZSEE, a od
1 paŸdziernika 2006 roku zobowi¹¿ane
s¹ informowaæ obywateli o takich punk-
tach. Zasada ekorozwoju nak³ada obo-
wi¹zek oszczêdzania surowców i energii
i ka¿e odzyskiwaæ ze zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego wszyst-
ko to, co mo¿e byæ ponownie u¿yte.
Oszczêdzamy w ten sposób zasoby, z
których czêœæ ulega nieodwo³alnemu
wyczerpaniu. Oszczêdzamy te¿ œrodowi-
sko, ograniczaj¹c emisjê zanieczyszczeñ,
których nie potrafimy unikn¹æ w pro-
cesach wydobycia i przetwarzania surow-
ców, przy produkcji energii i podczas
transportu.
Piêæ zasad prawid³owego postêpowania
ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i
elektronicznym:
1. Nie wyrzucaj ZSEE! Zatruwa to œrodo-
wisko i jest groŸne dla zdrowia cz³owie-
ka.
2. Oddawaj ZSEE do punktu zbierania
w Twojej gminie lub do sklepu.
3. Nie demontuj ZSEE sam! Zu¿yte
urz¹dzenia mog¹ zawieraæ niebezpiecz-
ne substancje, które nale¿y w kontrolo-
wanych warunkach odzyskaæ, a nastêp-
nie zneutralizowaæ.
4. Nie chomikuj! Mamy tendencjê do
Chomikowania zu¿ytego, lecz jeszcze
dzia³aj¹cego sprzêtu. Tymczasem po
kilku latach urz¹dzenie okazuje siê zbyt
zacofane technologicznie i wówczas przy
okazji œwi¹tecznych porz¹dków lub re-
montu wyrzucamy je na œmietnik.
5. Oszczêdzaj energiê i surowce! Wymieñ
przestarza³e, pr¹do¿erne urz¹dzenia na ta-
kie, które potrzebuj¹ jak najmniej ener-
gii.
Pamiêtajmy: przyroda bez cz³owieka ist-
nieæ mo¿e, ale cz³owiek bez przyrody ni-
gdy!
Zak³ad przetwarzania zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego jest
tworzony w Rolniczej Spó³dzielni Pro-
dukcyjnej w Wójcinie – MakowszczyŸnie.
Utworzenie takiego zak³adu to nie tyl-
ko spe³nienie bardzo wielu wymogów z
zakresu ochrony œrodowiska ale i wydat-
ki rzêdu oko³o 40 – 50 tysiêcy z³otych,
by przygotowaæ odpowiednie pomiesz-
czenia na zak³ad przetwarzania zu¿yte-
go sprzêtu elektrycznego i elektronicz-
nego. W sierpniu minie rok, jak rozpo-
czêliœmy starania o utworzenie ZPZSEE.
W pierwszej kolejnoœci potrzebny by³
raport o oddzia³ywaniu planowanego
przedsiêwziêcia na œrodowisko, który to
raport zosta³ opracowany przez odpo-
wiedni¹ firmê, dostarczony do Spó³dziel-
ni w dniu 9 listopada 2006 roku i prze-
s³any w dniu 13 listopada 2006 roku do
wójta Gminy £ubnice, celem wydania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacjê przedsiêwziê-
cia. I tu zaczê³y siê “schody”! Wójt
Gminy £ubnice Eugeniusz Ksi¹¿ek, któ-
ry namawia³ mnie do utworzenia ZPZ-
SEE, teraz, w moim odczuciu, zacz¹³ mi
“k³aœæ k³ody pod nogi”. Zapewne dlate-
go, ¿e w dniu 10 stycznia 2007 roku
czêœæ mieszkañców Makowszczyzny z³o-
¿y³a protest, twierdz¹c, ¿e taki zak³ad bê-
dzie zatruwa³ œrodowisko i niszczy³ ich

£ubnice - Wójcin

Ka¿dy uczeñ wie, a wójt nie?

W centrum Wójcina.

Raport o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko opracowano ju¿ w
2006 roku. Wypada³o by, aby zapoznali siê z jego treœci¹ wszyscy zainteresowani.

zdrowie. Czêœæ podpisów pod prote-
stem pisana by³a przez jedn¹ i tê
sam¹ osobê. W rozmowie z mieszkañ-
cami, któr¹ przeprowadzi³em, niektó-
rzy z nich twierdzili, ¿e nie wiedzieli,
co podpisuj¹. “Szefow¹” protestu jest
Wies³awa Zychla. Wójt Gminy w dniu
21 lutego 2007 roku na jej rêce od-
powiedzia³ pismem (...), ¿e aby taki
zak³ad powsta³, musz¹ byæ spe³nione
warunki zawarte w raporcie o oddzia-
³ywaniu na œrodowisko. W miêdzycza-
sie otrzymaliœmy postanowienie woje-
wody, tj. zgodê na realizacjê przed-
siêwziêcia. Natomiast Pañstwowy Wo-
jewódzki Inspektor Sanitarny w £odzi
zwróci³ siê do nas o pewne skorygo-
wanie wspomnianego raportu, co zo-
sta³o wykonane i przes³ane do wójra
Gminy £ubnice. Przedstawiciel firmy
sporz¹dzaj¹cej raport mówi mi, jako
prezesowi Spó³dzielni, ¿e dla wójta
Gminy £ubnice nie s¹ wi¹¿¹ce uwagi
Pañstwowego Wojewódzkiego Inspek-
tora Sanitarnego i mo¿e on podj¹æ
decyzjê pozytywn¹ dla Spó³dzielni, bo
on jest gospodarzem gminy. W dniu
27 kwietnia 2007 roku wójt Gminy

£ubnice Eugeniusz Ksi¹¿ek zwo³a³
rozprawê administracyjn¹, na któr¹
przyby³o osiem osób z pania Wie-
s³aw¹ Zychla na czele, ale bez mo-
jego udzia³u i bez udzia³u przedsta-
wiciela opracowuj¹cego raport od-
dzia³ywania na œrodowisko, który
powinien tam byæ i wyt³umaczyæ
protestuj¹cym osobom, ¿e ZPZSEE
nie bêdzie szkodzi³ nikomu. Moim
zdaniem, gdyby wójt nie faworyzo-
wa³ jednej strony i da³ protestuj¹-
cym do przeczytania raport, nie
by³oby tego, co jest obecnie. Z
uczestnicz¹cych w rozprawie tylko
jedna osoba, pani Lidia Semba,
stwierdzi³a, ¿e powsta³y zak³ad musi
spe³niaæ wszystkie wymogi przewi-
dziane prawem. Zbli¿a siê pierwsza
rocznica starañ o utworzenie zak³a-
du. S¹dzê, ¿e w koñcu uczniowie
bêd¹ mieli gdzie sk³adaæ odpady
ZSEE. Zapraszam ich, i ich opieku-
na, do odwiedzenia Spó³dzielni.
Niech zobacz¹, co dotychczas zro-
biono w tej sprawie. (...)

Edward Witkowski
Prezes Zarz¹du RSP “Wójcin”

KRONIKA
POLICYJNA
Uderzy³ w rondo
Na drodze krajowej nr 8, 42-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego
kieruj¹c osobowym Peugeotem uderzy³ w wysepkê na rondzie w Wieru-
szowie. Kierowca porzuci³ rozbite auto i  uciek³. Policjanci szybko odna-
leŸli zbiega. Okaza³o siê, ¿e ma on we krwi ponad 1,5 promila alkoholu.
Mê¿czyzna przyzna³ siê do kierowania pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci.
Za ten czyn grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci

Pijany na Ursusie
W dniu 18 maja br., oko³o godziny 15.45 w miejscowoœci ¯d¿ary policjan-
ci zatrzymali nietrzeŸwego mê¿czyznê, który kierowa³ ci¹gnikiem rolni-
czym marki Ursus. 37-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego zosta³
poddany badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu i „wy-
dmucha³” oko³o 0,8 promila. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Ko-
menda Powiatowa Policji w Wieruszowie.

Podwójna œmieræ w Kopaninach
W czwartek, 24 maja, oko³o 6.40 na drodze krajowej nr 8 dosz³o do
tragicznego wypadku, w którym zginê³y dwie osoby. Jak wynika z wstêp-
nych ustaleñ w miejscowoœci Kopaniny (gmina Sokolniki) na prostym
odcinku drogi nagle z nieustalonych przyczyn 54-letni kieruj¹cy Matizem
zjecha³ na przeciwny pas ruchu i doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z
Volvo z naczep¹. W wyniku uszkodzenia uk³adu hamulcowego samochód
ciê¿arowy pcha³ jeszcze Matiza kilkadziesi¹t metrów. Œmieræ na miejscu
poniós³ 54 - letni kierowca i 51-letnia pasa¿erka Matiza Utrudnienia w
ruchu trwa³y oko³o dwóch godzin. Trwa ustalanie wszystkich okolicznoœci
wypadku.

W wyniku starañ samorz¹dów gmin, miast, powiatów i województw oraz
kolejarzy od 1 czerwca 2007 roku poci¹gi pasa¿erskie wracaj¹ na liniê nr
181 Herby Nowe – Wieluñ – Wieruszów – Kêpno. Z przystanku Wieruszów
Miasto bêdzie mo¿na pojechaæ codziennie poci¹giem: o godz. 5.08 do Kêpna
i z przesiadk¹ dojechaæ do Poznania o 8.45, poci¹g ten wyje¿d¿a z P¹tnowa
o 4.30; o godz. 14.53 do Kêpna i z przesiadk¹ do Poznania na 18.55, po-
ci¹g ten wyjedzie z Czêstochowy o 12.30; o godz. 6.58 do Herb i z prze-
siadk¹ do Czêstochowy, tam zajedzie na 9.22; o godz. 18.20 do Katowic,
tam zajedzie o 21.55, poci¹giem tym z przesiadk¹ mo¿na bêdzie wyjechaæ
z Poznania o 15.20. Samorz¹d Powiatu Wieruszowskiego sk³ada wszystkim,
których starania przyczyni³y siê do powstania takiej mo¿liwoœci podziêkowa-
nia, a mieszkañców powiatu wieruszowskiego i goœci zachêca do korzysta-
nia z us³ug kolei.

(red)

Poci¹gi wracaj¹ na tory
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Podczas sesji Rady Powiatu Wieru-
szowskiego, która odby³a siê w dniu
28 lutego br., radny Piotr Morta
z³o¿y³ na rêce przewodnicz¹cego
Rady Andrzeja ¯órawia interpela-
cjê nastêpuj¹cej treœci: Reprezen-
tuj¹c interesy wyborców, zwracam
siê z uprzejm¹ proœb¹ o niezw³ocz-
ne przeprowadzenie remontu
chodnika przy ulicy Œwierczewskie-
go w Wieruszowie. Chodnik nale¿y
do ci¹gu komunikacyjnego drogi
powiatowej. Jest on nierówny. P³yt-
ki s¹ po³amane i stercz¹ce. Stan
chodnika jest uci¹¿liwy szczególnie
dla mieszkañców Wieruszowa i
klientów Banku Spó³dzielczego
oraz dla wszystkich jego u¿ytkow-
ników. Poruszanie siê pieszych po
nierównej nawierzchni jest nie³a-
twe. Ponadto chodnik jest bardzo
w¹ski. Powy¿sze uci¹zliwoœci ³¹cznie
powoduj¹ zagro¿enie wypadkowe
dla osób zmuszonych przemiesz-
czaæ siê po nim. Zagro¿enie spotê-
gowane jest wówczas, gdy wystêpuj¹
opady deszczu i œniegu. Z powy¿-
szego wynika, ¿e w trybie natych-
miastowym powinny byæ podjête
przez powiat wieruszowski czynno-
œci, w wyniku których przeprowa-
dzony zostanie remont chodnika
przy ulicy œwierczewskiego. Interpe-
lacja uzyska³a poparcie mieszkañ-
ców ulicy Œwierczewskiego, wyra¿o-
ne w formie podpisów za³¹czonych
do interpelacji.
Ju¿ w dniu 13 marca br., starosta

Zarz¹d przyj¹³ pod obrady Rady Powiatu projekt uchwa³y w sprawie: zmia-
ny Uchwa³y Nr III/9/06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia
2006r. w sprawie uchwalenia bud¿etu powiatu na 2007r., zmiany uchwa³y
nr XLVI/183/06 z dnia 7 wrzeœnia 2006r. w sprawie przyjêcia regulaminu
przyznawania stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007, zmiany
Uchwa³y Nr VI/38/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie podzia³u œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przypadaj¹-
cych wg algorytmu dla Powiatu Wieruszowskiego na rok 2007, zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Za-
k³adu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie za okres od 1.01.2006r. do
31.12.2006 r.

***
Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³ wniosek Wicestarosty o przekazanie
dodatkowych œrodków w wysokoœci 3.032,22 z³ na realizacjê zaplanowanych
w 2007r. dzia³añ z zakresu promocji i ochrony zdrowia. W/w œrodki zosta³y
przeznaczone na realizacjê projektu pt. “Dieta w profilaktyce i leczeniu
cukrzycy” w ramach programu edukacyjnego dla osób z cukrzyc¹ oraz pro-
gramu edukacyjnego zapobiegania rakowi piersi na terenie powiatu wieru-
szowskiego.

***
Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³ wniosek Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Wie-
ruszowie i przyzna³ dofinansowanie w wysokoœci 150-200 z³. na organizacjê
w dniach 19-20 maja br. 1 Rajdu Pieszych im. Powstañców Wielkopolskich
(Wrzeœnia-Gniezno) Œrodki z rezerwy kalendarza imprez kulturalnych na
2007r. Przekazanie w/w kwoty jest uzale¿nione od ostatecznej decyzji wnio-
skodawcy.

***
Zarz¹d Powiatu po rozpatrzeniu pisma Dyrektora ZSP w Wieruszowie doty-
cz¹cego projektu budowy boiska sportowego i uregulowania spraw dzia³ki
pod ten obiekt (u¿yczenie przez Burmistrza Wieruszowa na czas nie krótszy
ni¿ 10 lat) uzna³, i¿ warunkiem ewentualnego przyst¹pienia do realizacji
w/w inwestycji jest wejœcie w posiadanie przedmiotowej dzia³ki lub u¿ycze-
nie na znacznie d³u¿szy okres ni¿ wskazany przez Dyrektora.

***
Zarz¹d Powiatu po zapoznaniu siê z pismem Burmistrza Wieruszowa doty-
cz¹cym lokalizacji na terenie Gminy Wieruszów du¿ej inwestycji zagranicz-
nej i wnioskiem o dostosowanie drogi powiatowej nr 4714E – ul. Boles³a-
wieckiej w Wieruszowie na odcinku od ronda do skrzy¿owania z drog¹
wjazdow¹ do w/w inwestycji zobowi¹za³ siê do zrealizowania przebudowy
w/w odcinka drogi powiatowej do koñca 2009r. W zwi¹zku z powy¿szym
Zarz¹d przygotuje i z³o¿y wniosek umo¿liwiaj¹cy uzyskanie wsparcia finan-
sowego ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
£ódzkiego.

***
W zwi¹zku z propozycj¹ przyst¹pienia do Stowarzyszenia pt. “Zwi¹zek Gmin
i Powiatów Regionu £ódzkiego” Zarz¹d Powiatu podj¹³ decyzje o przedsta-
wieniu w/w tematu na Konwencie Powiatów Województwa £ódzkiego.

22 czerwca br., w Starostwie Po-
wiatowym w Wieruszowie odby³o
siê kolejne spotkanie Starosty Wie-
ruszowskiego z Burmistrzem Wie-
ruszowa i Wójtami Gmin z Powia-
tu Wieruszowskiego. Du¿e zainte-
resowanie wœród zebranych wywo-
³a³ temat bezpieczeñstwa informa-
tycznego jednostek samorz¹du te-
renowego, który omówi³ Lech Ry-
szewski, Dyrektor Polkom ACG,
firmy rekomendowanej przez
Zwi¹zek Powiatów Polskich. Na-
stêpny wa¿ny temat dotycz¹cy
oœwiaty zdrowotnej i promocji
zdrowia, przedstawi³a Ewa ¯óraw,
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny. Jej zdaniem, temat sep-
sy jest bardzo medialny, ale z tego
powodu nie nale¿y robiæ paniki
poniewa¿ ¿adnej epidemii nie ma.
Najlepsz¹ i najtañsza metod¹ za-
pobiegania tej chorobie jest pro-
filaktyka. O tym jak zminimalizo-
waæ mo¿liwoœci zaka¿enia siê t¹

Z prac Zarz¹du Powiatu

Interesuj¹ce spotkanie

Lech Ryszewski prezentuje zagro¿enia w “sieci”.

chorob¹ zosta³y poinformowane
wszystkie szko³y, a informacja jest
dostêpna na stronie internetowej
wieruszowskiego Sanepidu. Reali-
zacjê programów zdrowotnych na
terenie powiatu wieruszowskiego
przedstawi³a, Krystyna Puchalska,
inspektor Wydzia³u Spraw Spo³ecz-
nych. Agnieszka Polus, Inspektor
Wydzia³u Rolnictwa, Ochrony Œro-
dowiska i Leœnictwa, odnios³a siê
do kwestii z³o¿enie sprawozdañ z
realizacji gminnych programów
ochrony œrodowiska. Tematy bu-
dowlane poruszy³ Dariusz Lipiñski,
Naczelnik Wydzia³u Architektury i
Budownictwa. El¿bieta Nawrocka,
Naczelnik Wydzia³u i Promocji
przedstawi³a organizacjê tegorocz-
nej uroczystoœci otwarcia Sezonu
Turystycznego ‘2007 i zachêca³a
wójtów do uczestnictwa przedsta-
wicieli gmin w I Crossie Wieru-
szowskim.

(red)

Ulica Œwierczewskiego
kuku³czym jajem Rady Powiatu

Ulica Œwierczewskiego – droga powiatowa, zostanie przez powiat ukarana i zdegradowana.

Radny Piotr Morta.

wieruszowski Andrzej Szymanek
odpowiedzia³ przewodnicz¹cemu
Rady Powiatu na z³o¿on¹ przez
radnego Mortê interpelacjê. Jed-
nak do samego radnego odpo-
wiedŸ ta dotar³a dopiero 2 maja.
W tej jak¿e spóŸnionej odpowie-
dzi starosty czytamy: Odpowiada-
j¹c na interpelacje z³o¿one w
dniu 28 lutego 2007 roku na Se-
sji Rady Powiatu Wieruszowskie-
go informujê, co nastêpuje: In-
terpelacja radnego Piotra Morty
dotycz¹ca remontu chodnika
przy ul. Œwierczewskiego bêdzie
mog³a byæ zrealizowana w przy-
padku przeznaczenia na ten cel
dodatkowych œrodków finanso-
wych. Na dzieñ dzisiejszy brak jest
w bud¿ecie powiatu niezbêdnej
dla zrealizowania wniosku kwoty
finansowej. Jednoczeœnie infor-
mujê, ¿e ul. Œwierczewskiego nie
spe³nia warunków ulicy powiato-
wej i w zwi¹zku z tym zosta³a wpi-
sana do wykazu dróg, które nale-
¿y pozbawiæ kategorii dróg powia-
towych i zaliczyæ do dróg gmin-
nych. Po reformie administracyj-
nej kraju wszystkie drogi woje-
wódzkie zosta³y przejête przez
powiat, aby nie pozosta³y bez za-
rz¹dcy. Nadszed³ jednak czas, aby
dokonaæ uregulowañ zgodnie z
art. 6 a Dz. U. Nr 19, pozycja 115
z 25 stycznia 2007 roku (Ustawa
z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych).

Zgodnie z sugesti¹ starosty wypa-
da poinformowaæ mieszkañców
ulicy Œwierczewskiego i wszyskich
zainteresowanych, ¿e ulica ta,
wreszcie, zgodnie z prawem i
ustaw¹, zostanie ukarana i zde-
gradowana do kategorii drogi
gminnej. Stanie siê, po ulicy Te-
klinowskiej, kolejnym kuku³czym
jajem, jakie Starostwo zamierza
podrzuciæ Urzêdowi Gminy. Wy-
pada w tym miesjcu zapytaæ bur-
mistrza Wieruszowa, czy zechce
ow¹ ulicê przyj¹æ w poczet dróg
gminnych bez zbytecznego obci¹-
¿ania miejskiego bud¿etu?

G. Szymañski

Okres wiosenno - letni to czas,
kiedy po naszych drogach jeŸdzi
wiêcej rowerów. Rower jako po-
jazd powoli odzyskuje nale¿ne
mu znaczenie. To dobra oznaka,
bo przy ci¹gle wzrastaj¹cej iloœci
pojazdów silnikowych na drogach
jest coraz ciaœniej. Rower jako
pojazd zajmuje stosunkowo nie-
wiele miejsca na drodze i okazu-
je siê, ¿e w godzinach szczytowe-
go natê¿enia ruchu pozwala na
bliskie odleg³oœci nawet szybciej
dojechaæ do celu ni¿ samocho-
dem. Niestety rowerzysta korzy-
staj¹c z drogi ogólnodostêpnej
staje siê niechronionym u¿ytkow-
nikiem. Z tego miêdzy innymi
powodu powinien; po pierwsze

Uwa¿aj na rower
dobrze poznaæ zasady ruchu a po
drugie stosowaæ je podczas prak-
tycznej jazdy rowerem. Dotyczy to
oczywiœcie tak¿e rowerzysty, któ-
ry po ukoñczeniu 18 lat nie musi
posiadaæ ¿adnych uprawnieñ.
Rowerzysta wyruszaj¹c na drogê
powinien wszêdzie tam gdzie zo-
sta³y zbudowane lub wydzielone
miejsca dla ruchu rowerów ko-
niecznie korzystaæ z tych oznako-
wanych miejsc. Na ulicach Wie-
ruszowa i drogach powiatu wie-
ruszowskiego jest trochê takich
miejsc, niestety spotyka siê czê-
sto rowerzystów, którzy nie korzy-
staj¹ z tych wydzielonych miejsc.
Tacy rowerzyœci nara¿aj¹ siê na
wiêksze zagro¿enie a ponadto

pope³niaj¹ wykroczenie. Jad¹cy
rowerem jest traktowany jako kie-
ruj¹cy pojazdem i musi pamiêtaæ
m.in. o obecnych na drogach
pieszych, którzy te¿ nale¿¹ do
niechronionych u¿ytkowników
dróg i jednoczeœnie uczestników
ruchu drogowego. Obserwuje siê,
¿e bardzo m³odzi rowerzyœci s¹
coraz czêœciej zagro¿eniem dla
pieszych. Tak wiêc bêd¹c na dro-
dze zarówno jako pieszy, rowerzy-
sta a tak¿e kieruj¹cy pojazdem
silnikowym nale¿y pamiêtaæ, ¿e
na drodze jest jednoczeœnie wiê-
cej uczestników ruchu i wszyscy
maj¹ œciœle okreœlone prawa ale
te¿ obowi¹zki.

Marian Bury
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W dniu 21 maja br., na stadionie WKS Prosna w Wieruszowie odby³y siê mistrzostwa powiatu w
czwórboju lekkoatletycznym dziewcz¹t szkó³ podstawowych. W zawodach udzia³ wziê³y reprezenta-
cje oœmiu szkó³ z terenu powiatu wieruszowskiego. Reprezentowane by³y gminy: £ubnice, Boles³a-
wiec, Sokolniki, Czastary i Wieruszów. W mistrzostwach nie bra³a udzia³u ¿adna ze szkó³ na terenie
gminy Galewice i Lututów. Pierwsze miejsce zdoby³a dru¿yna dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej Nr
1 w Wieruszowie, II – SP Nr 2 Wieruszów, III – SP Boles³awiec, IV – SP Walichnowy, V – SP Wójcin,
VI – SP Parcice, VII – SP Dzietrzkowice, VIII – SP Czastary. Dwie pierwsze dru¿yny awansowa³y do
eliminacji rejonowych.

***
W dniu 22 maja br., na stadionie WKS Prosna w Wieruszowie odby³y siê mistrzostwa powiatu w
czwórboju lekkoatletycznym ch³opców szkó³ podstawowych. W zawodach udzia³ wziê³y reprezenta-
cje dziewiêciu szkó³ z terenu powiatu wieruszowskiego. Reprezentowane by³y gminy: £ubnice, Bo-
les³awiec, Sokolniki, Czastary i Wieruszów. W mistrzostwach nie bra³a udzia³u ¿adna ze szkó³ na
terenie gminy Galewice i Lututów. Pierwsze miejsce zdoby³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej Nr 2
w Wieruszowie, II – SP Wójcin, III – SP Nr 1 Wieruszów, IV – SP Radostów, V – SP ¯d¿ary, VI –
SP Boles³awiec, VII – SP Ochêdzyn, VIII – SP Parcice, IX – SP Dzietrzkowice. Dwie pierwsze
dru¿yny awansowa³y do eliminacji rejonowych, które odbêd¹ siê 31 maja w sieradzu.

H. Doros³awski.

10 czerwca 2007, Szko³a Podstawowa w ¯d¿arach
9.30 – odprawa zawodników oraz losowanie

10.00- pocz¹tek turniejów

Organizatorem mistrzostw jest Urz¹d Gminy w Boles³awcu, Wójt
Gminy Boles³awiec, UKS w ¯d¿arach. W zawodach prawo startu
maja zawodnicy niezrzeszeni, zamieszkuj¹cy na terenie gminy
Boles³awiec oraz zaproszeni goœcie. Warunkiem startu w mistrzo-
stwachjest potwierdzenie udzia³u u Andrzeja Dratwy – nauczyciela
w.f, tel. (0 62) 78 48 172 lub osobiœcie w godzinach od 12.00 do
14.25. Zawody przeprowadzone zostan¹ systemem “ka¿dy z ka¿-
dym”. Mistrzostwa rozegrane zostan¹ w kategoriach do 13 lat i
powy¿ej 14 lat w kategorii “open”; szko³y podstawowe, gimnazja.
O kolejnoœci decyduj¹: iloœæ zdobytych punktów i iloœæ setów; wyniki
pojedynku bezpoœredniego; iloœæ ma³ych punktów. Najlepsi zawod-
nicy w poszczegolnych kategoriach otrzymuj¹: za I – III miejsce –
medale, dyplomy oraz upominki; za IV – VI miejsce – upomin-
ki.Dojazd na zawody na koszt w³asny. Uczestnicy mistrzostw musz¹
posiadaæ ubezpieczenie NW. Organizator nie ponosi odpowiedzial-
noœci za rzeczy zgubione podczas turnieju. Uczestnicy zawodów
musz¹ posiadaæ wa¿ne badanie lekarskie lub oœwiadczenie rodzi-
ców o zdrowiu dziecka. Zawodnicy proszeni s¹ o zabranie ze sob¹
wa¿nej legitymacji i rakietek. Wszyscy zawodnicy obowi¹zkowo
musz¹ posiadaæ obuwie sportowe z jasn¹ podeszw¹.

Gmina Wieruszów wraz z Miejsko –
Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej w Wieruszowie przygotowa³a
20 stanowisk pracy dla osób bezro-
botnych, pozostaj¹cych bez prawa do
zasi³ku. Osoby takie zosta³y skierowa-
ne do prac spo³eczno – u¿ytecznych
na terenie gminy Wieruszów. W ra-
mach dzia³ñ programu aktywizacji
zawwodowej prace te umo¿liwi¹ za-

Lekkoatletyczny czwórbój

robienie bezrobotnym do 240 z³otych
netto miesiêcznie. Zatrudnieni przez
Urz¹d Miejski i MGOPS bêd¹ praco-
wa do 10 godzin tygodniowo. Pracê
zapewniono na najbli¿sze 10 miesiê-
cy. Za jedn¹ godzinê pracy zatrudnie-
ni otrzynmaj¹ 6 z³otych, z czego 60
% pokrywa Powiatowy Urz¹d Pracy a
40 % - gmina.

(red)

Skierowani do prac
spo³eczno – u¿ytecznych

Mistrzostwa Gminy Boles³awiec
w Tenisie Sto³owym

W dniu 23 maja br., na stadionie £KP
“Kolejarz” w £odzi, odby³ siê Fina³
Wojewódzki w pi³ce no¿nej dziewcz¹t,
zorganizowany w ramach tzw. Gimna-
zjady. W zawodach udzia³ wziê³o szeœæ
najlepszych zespo³ów, zwyciêzców elimi-
nacji rejonowych. Rejon sieradzki re-
prezentowa³y dziewczêta z Gimnazjum
Nr 2 w Wieruszowie – podopieczne
Krzysztofa Pilucha. W wyniku losowa-
nia utworzono dwie grupy po trzy ze-
spo³y. Grupa A: Ginnazjum Nr 2 w
Zgierzu, ZSG Tomaszów Mazowiecki,
Gimnazjum Zelów. Grupa B: Gimna-
zjum ¯elazna, Gimnazjum Nr 2 w Wie-
ruszowie , Gimnazjum Nr 35 w £odzi.
Mecze, 2 x 15 minut, rozgrywano na
jednym boisku systemem “ka¿dy z ka¿-
dym”. W pierwszym meczu Gimnazjum
Nr 2 spotka³o siê z Gimnazjum z ¯ela-
znej (powiat skierniewicki). Od pierw-
szego gwizdka dziewczêta z wieruszow-
skiej “dwójki” ruszy³y do ataku. Ju¿ trze-
cia akcja zakoñczy³a siê zdobyciem
bramki przez Klaudiê Sikorê. Po ³ad-
nym rozegraniu dziewczêtom z Gim-
nazjum Nr 2 otworzy³ siê prawdziwy
“worek” goli. W kolejnej akcji wynik
na 2:0 podwy¿szy³a Klaudia Sikora.
Taka sytuacja zmusi³a przeciwników do
bardziej otwartej gry. Akcie z obydwu
stron sta³y siê szybkie i p³ynne, z wielo-
ma sytuacjami bramkowymi. Dru¿yna
“dwójki” nie ustrzeg³a siê te¿ b³êdów w
obronie i mecz zakoñczy³ siê wynikiem
5:2 dla Gomnazjum Nr 2 w Wieruszo-
wie. Ten wynik da³ dru¿ynie z Wieru-
szowa nadziejê walki o medale. W dru-
gim meczu grupy B dziewczyny z Gim-
nazjum w ¯elaznej zmierzy³y siê z dru-
¿yn¹ Gimnazjum Nr 35 w £odzi. Po
trzymaj¹cym do ostatniego gwizdka w
napiêciu meczu, dru¿yny uzyska³y re-
mis 2:2 i po jednym punkcie do klasy-
fikacj. W trzecim meczu grupy B zmie-

Stoj¹ od lewej: Sylwia Trzeciak, Kamila Figiel, Paulina Mo¿d¿anowska, Klaudia Sikora, Sylwia Ogorzelska, Beata Gruszka, opiekun Krzysz-
tof Piluch. U do³u: Dominika Kornus, Karolina Ogorzelska, Wioletta Kuch, Paulina Mak.

Sukces pi³karek z Wieruszowa

rzy³a siê dru¿yna z Wieruszowa z dru-
¿yn¹ Gimnazjum Nr 35 w £odzi. Dru-
¿ynie z Wieruszowa wystarcza³ ka¿dy
remis. Gimnazjalistki rozpoczê³y mecz
z animuszem, ci¹gle atakuj¹c. Przeciw-
niczki wysoko postawi³y poprzeczkê.
Umiejêtnie broni¹c siê na w³asnej po-
³owie przechodzi³y do kontrataków.
Jednak ci¹g³y atak dziewczym z Wie-
ruszowa odniós³ swój skutek. Po piêk-
nym strzale z lewej nogi Karoliny Ogo-
rzelskiej pi³ka znalaz³a siê pod po-
przeczk¹ bramki przeciwnika. By³o
1:0. Trzy minuty póŸniej by³o jednak
1:1. Rozpoczê³a siê druga po³owa
meczu i walka na ca³ego. Po odbiciu
pi³ki rêk¹ przez jedn¹ z zawodniczek
z £odzi sêdzia podyktowa³ rzut karny.
Na bramkê zamieni³a go Karolina Si-
kora. Pozosta³o tylko 5 minut do koñ-
ca meczu. W ostatniej minucie w za-
mieszaniu podbramkowym £ódŸ zdo-
by³¹ bramkê i by³o 2:2.W tym momen-
cie sêdzia zakoñczy³ mecz. Ten remis

da³ dziewczêtom z Wieruszowa przy-
najmniej II miejsce w województwie
³ódzkim. W finale dziewczêta z Gim-
nazjum Nr 2 w Wieruszowie zmierzy³y
siê z ubieg³orocznym zwyciê¿ca i fa-
worytem turnieju, dru¿yn¹ ZSG z To-
maszowa Mazowieckiego. Nale¿y przy-
pomnieæ, ze dwie zawodniczki z To-
maszowa s¹ w kadrze narodowej.
Zmêczenie meczami grupowymi prze-
³ozy³o siê na mecz fina³owy. Dziewczê-
ta z Wieruszowa, mimo ambitnej wal-
ki, przegra³y z dru¿yn¹ z Tomaszowa
0:5. Przeciwniczki wygra³y zas³u¿enie,
chocia¿ nieco za wysoko. Zdobywczy-
nie II miejsca otrzyma³y medale, pu-
chary i dyplomy. Zdobycie II miejsca
w finale wojewódzkim w pi³ce no¿nej
jest kolejnym sukcesem dziewcz¹t z
Gimnazjum Nr 2 w Wieruszowie. Na
ten sukces z³ozy³a siê ciê¿ka i systema-
tyczna praca w trakcie ca³ego roku
szkolnego.

(red)
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Harmonogram
Pi¹tek 01.06.2007r.
8:00-15:00 – mecze eliminacyjne Turnieju – Hala KOSiR, Hala
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 /ul. Sienkiewicza/ i
Nr 2 w Kêpnie /ul. Przemys³owa/
POLONIA Kêpno zagra z:
UKS „•RÓDE£KO” Piñczów  8:00 ZSP Nr 1
„SOKÓ£” Wadowice Górne 10:00 KOSiR
MUKS Mosina 11:30 ZSP Nr 1
UKS „VAMBRESIA-WORWO” W¹brzeŸno 12:40 KOSiR

15:30 – przemarsz uczestników Turnieju spod SP 1 /ul. Sien-
kiewicza/ na Halê Widowiskowo-Sportow¹ gdzie odbêdzie siê:
-uroczyste otwarcie turnieju
-ods³oniêcie tablicy – nadanie imienia Hali Widowiskowo-Spor-
towej im. Gwiazd Pi³ki Rêcznej
-otwarcie Galerii Gwiazd Pi³ki Rêcznej – w tym roku bêd¹ uho-
norowani Olimpijczycy z Monachium 1972 i Montreal 1976 –
br¹zowi medaliœci olimpijscy

16:30 – mecz: Gwiazd Pi³ki Rêcznej – Trenerzy Turnieju

Sobota 02.06.2007r.
8:00-18:30 – mecze eliminacyjne Turnieju – Hala KOSiR, Hala
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 /ul. Sienkiewicza/ i
Nr 2 w Kêpnie /ul. Przemys³owa/
POLONIA Kêpno zagra z:
MKS PR„FINAPHARM” Jelenia Góra 8:00 KOSiR
MTS Gi¿ycko 9:45 ZSP Nr 1
UKS 6 „POLHÖ” Czuchów 12:00 KOSiR
UKS 31”ROKITNICA” Zabrze 13:15 ZSP Nr 1
GIM Nr 1 Ozimek 14:40 KOSiR
UKS „VICTORIA” Tomaszów Maz. 16:45 ZSP Nr 1

19:30-23:00 – Dyskoteka /Amfiteatr KOSiR/.

Niedziela 03.06.2007r.
8:30-12:00 – mecze fina³owe, uroczyste zakoñczenie Turnieju
– Hala KOSiR

Organizotorzy
Urz¹d Miasta i Gminy w Kêpnie

Stowarzyszenie „Uœmiech”
Kêpiñski Oœrodek Sportu i Rekreacji

KKS „POLONIA”
Autonomiczna Sekcja Pi³ki Rêcznej Kobiet

XXXI Ogólnopolski
Turniej Pi³ki

Rêcznej Dzieci
Turniej odbêdzie siê w dniach 1-3.06.2007r. W Turnieju uczest-
niczyæ bêd¹ 24 zespo³y z ca³ej Polski i po raz pierwszy wezm¹
w nim udzia³ najlepsze dru¿yny dziewcz¹t z naszego kraju.
Mecze odbêd¹ siê na trzech halach sportowych, tj.: KOSiR,
ZSP 1 i ZSP 2. Zawody prowadziæ bêdzi 11 par sêdziowskich
z ca³ej Polski, którzy przebywaæ bêd¹ na kursie przygotowaw-
czym dla sêdziów II Ligii. G³ównym wydarzeniem Turnieju
bêdzie nadanie imienia Gwiazd Pi³ki Rêcznej Kêpiñskiego
Oœrodkowi Sportu i Rekreacji oraz otwarcie Galerii Gwiazd
Pi³ki Rêcznej w holu hali.
W/W uroczystoœæ odbêdzie siê w dniu 1 czerwca ok.
godz. 15.30 na KOSiR-e. Po uroczystoœciach odbêdzie siê
mecz trenerów dru¿yn graj¹cych w Turnieju z Gwiazda-
mi Pi³ki Rêcznej.
Fina³y Turnieju Odbêd¹ siê 3 czerwca na Hali Widowiskowo-
Sportowej w godz. 9.00-12.30.
Serdecznie zapraszamy kibiców pi³ki rêcznej, szczególnie m³o-
dzie¿ do ogl¹dania tego wspania³ego wydarzenia. Patronat
nad turniejem obj¹³ TVP Sport, która wyemituje 30 minuto-
wy reporta¿ z ca³ego Turnieju.

W kategorii rocznika 1991 wyst¹pi¹
(Hala KOSiR oraz Hala Sportowa ZSP Nr 2 il. Przemys³owa)

Grupa „A”
1.UKS MOS Opole
2.KS „GOŒCIBIA” Su³kowice
3.UKS „SPARTAKUS” Otmuchów
4.KS „ZGODA” Ruda Œl¹ska
5.MTS Gi¿ycko
6.GIM Nr 1 Elbl¹g

Grupa „B”
1.1.KKS „POLONIA” Kêpno
2.GIM Nr 1 Ozimek
3.UKS 6 „POLHÖ” Czuchów
4.MKS PR„FINAPHARM” Jel.Góra
5.UKS „VAMBRESIA-WORWO”
W¹brzeŸno
6.„SOKÓ£” Wadowice Górne

W kategorii rocznika 1994 wyst¹pi¹
(Hala Sportowa ZSP Nr 1 ul. Sienkiewicza)

Grupa „C”
1.KKS „POLONIA” Kêpno
2.UKS „VICTORIA” Tomaszów Maz.
3.UKS 31”ROKITNICA” Zabrze
4.MTS Gi¿ycko
5.MUKS Mosina
6.UKS „•RÓDE£KO” Piñczów

Grupa „D”
1.MTS Kwidzyn
2.KS „ZGODA” Ruda Œl¹ska
3.UKS „D¥BRÓWKA” Gniezno
4.KADRA WOJEWÓDZKA Opole
5.UKS „ZRYW” Kêtrzyn”
6.UKS „VAMBRESIA-WORWO”
W¹brzeŸno

IV liga
Wyniki 33 kolejki:

Stal Niewiadów - Gal Gaz Galewice 2:2
Orze³ Parzêczew - £KS II £ódŸ 1:0
KKS Koluszki - Sokó³ Aleksandrów £ódzki 0:0
Górnik £êczyca - GKS II Be³chatów 3:1
Omega Kleszczów - W³ókniarz Pabianice 6:0
Warta Sieradz - RKS Radomsko 3:0 wo
MKP Zgierz - Mazovia Rawa Mazowiecka 0:3
W³ókniarz Konst. £ódzki - UKS SMS Ba³ucz 2:1
Pilica Przedbórz - Zjednoczeni Stryków 2:1

1. Sokó³ Aleksandrów £. (1) 33 73 69-20
2. Warta Sieradz (2) 33 70 66-24
3. £KS II £ódŸ (3) 33 63 64-32
4. Omega Kleszczów (4) 33 64 44-19
5. GKS II Be³chatów (5) 33 59 63-37
6. W³ókniarz Konst. (6) 33 59 57-32
7. Mazovia Rawa Maz. (7) 33 51 65-49
8. WOY Opoczno (8) 33 49 44-32
9. LKS Ba³ucz (10) 33 44 65-46
10. Pogoñ Zd. Wola (9) 33 44 46-45
11. Stal Niewiadów (11) 33 44 45-49
12. Zjednoczeni Stryków (12) 33 41 42-65
13. MKP Zgierz (13) 33 39 32-46
14. Orze³ Parzêczew (15) 33 36 33-43
15. KKS Koluszki (14) 33 35 36-54
16. Górnik £êczyca (16) 33 35 47-65
17. Pilica Przedbórz (17) 33 33 33-56
18. W³ókniarz Pabianice (18) 33 26 29-83
19 Gal Gaz Galewice (19) 33 25 34-64
20. RKS Radomsko (20) 33 28 19-62
W niedzielê 3 czerwca br.: Pogoñ Ekolog Zduñska Wola - Gal Gaz Galewice
(godz.17; 1:1).

Kaliska Klasa Okrêgowa
Wyniki 27 kolejki:

Rolbud OSiR Pleszew - Barycz Janków P. 0:2
W³ókniarz Kalisz - Korona/Pogoñ Stawiszyn 0:1
CKS Zduny - Sokó³ Œwiba 3:1
Iskra Sieroszewice - Prosna Kalisz 1:1
Victoria Ostrzeszów - Grom Golina 3:0
Orze³ Mroczeñ - Pogoñ Trêbaczów 1:1
Odolanovia Odolanów - Calisia Kalisz 0:2
Sokó³ Bralin - Pogoñ Skalmierzyce 4:2

1. Calisia Kalisz (1) 27 64 73-19
2. Orze³ Mroczeñ (2) 27 60 69-33
3. Victoria Ostrzeszów (3) 27 58 55-19
4. Barycz Janków P. (4) 27 56 68-31
5. Iskra Sieroszewice (5) 27 42 41-33
6. Prosna Kalisz (6) 27 40 41-39
7. Rolbud Pleszew (7) 27 38 36-41
8. Sokó³ Bralin (11) 27 36 48-49
9. Grom Golina (8) 27 35 43-51
10. Pogoñ Trêbaczów (10) 27 35 38-49
11. Pogoñ Skalmierzyce (9) 27 34 36-42
12. Odolanovia Odolanów (12) 27 28 34-56
13. Korona Stawiszyn (13) 27 28 30-50
14. CKS Zduny (15) 27 22 31-55
15. Sokó³ Œwiba (14) 27 22 27-64
16.W³ókniarz Kalisz  (16) 27 11 22-61
W 27 kolejce – 3 czerwca br. (niedziela): Calisia Kalisz - Orze³ Mroczeñ (godz. 16;
4:3), Barycz Janków Przyg. - Sokó³ Bralin (11; 2:1), Pogoñ Trêbaczów - Victoria
Ostrzeszów (11; 0:3), Sokó³ Œwiba - KKS W³ókniarz Kalisz (16; 2:1).

 Kaliska Klasa A
 Wyniki 23 kolejki:

Stra¿ak S³upia - Zawisza Soœnie 2:3
Pelikan Grabów - Wielkopolanin Siemianice 3:0
Masovia Kraszewice - Zwyciêstwo Biskupice O³. 3:0 wo
LZS Doruchów - Zenit Miêdzybórz 4:1
Lilia Mikstat - LZS Olszowa 2:3
Tarchalanka Tarcha³y Wlk. - Barycz Przygodzice 3:0 wo
LZS Jankowy 1968 - GKS Grêbanin 4:0

1. Jankowy 1968 (1) 23 53 72-22
2. LZS Doruchów (2) 23 48 65-47
3. Masovia Kraszewice (3) 23 45 59-28
4. LZS Olszowa (5) 23 45 49-34
5. Lilia Mikstat (4) 23 42 51-33
6. Zenit Miêdzybórz (6) 23 39 55-39
7. Pelikan Grabów (8) 23 38 41-24
8. GKS Grêbanin (7) 23 37 53-32
9. Wielkopolanin Siemianice (9) 23 28 58-60
10. Stra¿ak S³upia (10) 23 21 37-50
11. Tarchalanka Tarcha³y Wielkie (11) 23 17 26-63
12. Zawisza Soœnie (12) 23 16 30-70
13. Barycz Przygodzice (13) 23 12 22-64
14. Zwyciêstwo Biskupice O³ob. (14) 23 9 13-71
W niedzielê 3 czerwca br.: Zawisza Soœnie - Jankowy 1968 (godz. 16; 1:2), GKS
Grêbanin - Tarchalanka Tarcha³y Wlk. (16; 0:1), LZS Olszowa - LZS Doruchów
(16; 4:2), Wielkopolanin Siemianice - Stra¿ak S³upia (11; 2:0).

Sieradzka Klasa A
Wyniki 23 kolejki:

LKS Wierzchlas - Orze³ Galewice 0:4
Baszta Boles³awiec - Prosna Wieruszów 0:2
Victoria Skomlin - Warta II Dzia³oszyn 4:1
Unia Sulmierzyce - Start £ubnice 2:0
GLKS Strzelce Wielkie - LKS D¹browa 2:1
LZS Chojny - LZS Walichnowy 1:2
LZS Kraszkowice - LZS Kurów 2:0

1. KS Kraszkowice (1) 23 59 83-24
2. Victoria Skomlin (2) 23 52 63-20
3. Unia Sulmierzyce (3) 23 49 54-24
4. Prosna Wieruszów (4) 23 35 45-36
5. GLKS Strzelce Wlk. (9) 23 33 43-44
6. KKS Kurów (5) 23 32 53-48
7. LKS Walichnowy (8) 23 32 49-66
8. Baszta Boles³awiec (6) 23 30 44-54
9. Warta II Dzia³oszyn (7) 23 29 51-62
10. Orze³ Galewice (11) 23 27 56-63
11. LKS D¹browa (10) 23 25 37-51
12. LKS Chojny (12) 23 21 44-76
13. LKS Wierzchlas (13) 23 20 33-53
14. Start £ubnice (14) 23 17 43-67
W niedzielê 3 czerwca br.: Orze³ Galewice - LZS Kraszkowice (godz. 17; 1:5), LZS
Kurów - ChKS Chojny (17; 2:4), LZS Walichnowy - GLKS Strzelce Wielkie (13;
1:3), Start £ubnice - Victoria Skomlin (17; 2:5), Warta II Dzia³oszyn - Baszta
Boles³awiec (17; 6:2), Prosna Wieruszów - LKS Wierzchlas (11; 1:0).

Kaliska klasa B – Grupa IV
Wyniki 20 kolejki:

LZS Mikorzyn - LZS Ostrówiec 0:3 wo
Zryw Kierzno - GZS Perzów 4:0
LZS KuŸnica Grabowska - LZS Trzcinica 0:2
LZS Czajków - P³omieñ Opatów 1:5
GKS Rychtal/Skoroszów - Pogoñ Dro¿ki 3:0 wo
Victoria Laski - Polonia Kêpno 2:1

1. P³omieñ Opatów (1) 20 54 74-19
2. Polonia Kêpno (2) 20 47 64-13
3. LZS Trzcinica (3) 20 47 51-16
4. GKS Rychtal/Skor. (4) 20 40 51-24
5. LZS Czajków (5) 20 35 44-27
6. LZS Ostrówiec (6) 20 28 37-43
7. Victoria Laski (7) 20 25 42-46
8. Zryw Kierzno (8) 20 23 27-44
9. Pogoñ Dro¿ki (9) 20 17 29-64
10. LZS KuŸnica Grab. (10) 20 13 13-40
11. B³êkitni Perzów (11) 20 11 17-61
12. LZS Mikorzyn (12) 20 7 11-62
W niedzielê 27 maja br.: Polonia Kêpno - GKS Rychtal/Skoroszów (godz. 14.30;
1:2), Pogoñ Dro¿ki - LZS Czajków (14.30; 0:5), P³omieñ Opatów - LZS KuŸnica
Grabowska (14.30; 1:0), LZS Trzcinica - Zryw Kierzno (14.30; 1:1) GZS Perzów
- LZS Ostrówiec (14.30; 1:6).

Sieradzka klasa B – grupa III
Wyniki 19 kolejki:

Flormarbut Osiek – LGKS £yskornia 0:3
KS O¿arów – Jaga Lututów 1:6
Hetman ¯d¿ary – GLKS Bia³a 2:1
Prosna Wyszanów – GKS Czastary 2:0
Zryw Wójcin – LZS Krzyworzeka 3:1
pauzuje Sparta Mokrsko

1. Jaga Lututów (1) 17 46 62-15
2. GLKS Bia³a (2) 17 36 45-19
3. Flormarbut Osiek (3) 17 35 44-17
4. LGKS £yskornia (4) 18 33 39-26
5. Sparta Mokrsko (5) 17 29 39-27
6. Prosna Wyszanów (6) 17 22 22-40
7. Hetman ¯d¿ary (8) 17 20 39-42
8. LZS Krzyworzeka (7) 18 18 27-50
9. Zryw Wójcin (9) 18 15 35-64
10. GKS Czastary (10) 17 11 16-48
11. KS O¿arów (11) 17 11 19-39
W niedzielê 3 czerwca br.: LZS Krzyworzeka – Prosna Wyszanów (godz. 14; 3:5),
GKS Czastary – Hetman ¯d¿ary (17; 2:1), Jaga Lututów – Flormarbut Osiek (17;
0:1), pauzuje Zryw Wójcin.

ryt
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W 27 kolejce spotkañ kaliskiej
klasy okrêgowej najwiêksz¹ nie-
spodziank¹ by³ remis Or³a Mro-
czeñ z Pogoni¹ Trêbaczów. Strata
dwóch punktów przez pi³karzu z
Mroczenia mo¿e okazaæ siê decy-
duj¹ca w rywalizacji o pierwsze
miejsce premiowane awansem do
IV ligi z Calisi¹ Kalisz.
Zdecydowanym faworytem spotka-
nia w Mroczeniu by³ Orze³, który
traci³ do tego momentu tylko dwa
punkty do lidera Calisii Kalisz,
maj¹c za tydzieñ bezpoœredni
mecz w³aœnie z t¹ dru¿yn¹ i szan-
sê objêcia prowadzenia. Niestety
ta wersja po niedzielnym spotka-
niu z Pogoni¹ Trêbaczów jest ju¿
nie aktualna. Nawet zwyciêstwo w
Kaliszu mo¿e nie wystarczyæ do
przeskoczenia Kaliszan. W nie-
dzielnym meczu podopieczni
Marka Wojtasiaka byli zespo³em
lepszym, doœæ d³ugo prowadzili po
golu Karola G¹szczaka, jednak w
samej koñcówce szczêœcie dopisa-
³o graj¹cym ju¿ bez obci¹¿eñ go-
œciom, którzy w doliczonym cza-
sie gry po bramce zdobytej przez
Dariusza LuŸniaka doprowadzili
do remisu. Warto dodaæ, ¿e w tym
meczu Orze³ nie wykorzysta³ rzu-
tu karnego, a jego niefortunnym
strzelcem by³ Karol G¹szczak. Po
serii niezbyt udanych wystêpów
wreszcie przekonywuj¹ce zwyciê-
stwo odniós³ Sokó³ Bralin. Pod-

Bardzo ciekawie zapowiada siê koñcówka rozgrywek w grupie dru-
giej kaliskiej klasy A. Pewnym kandydatem do awansu s¹ Jankowy
1968, trwa zaciêta walka o drugie premiowane miejsce.
W niedzielê jankowianie pokazali, ¿e wiosn¹ nie s¹ do powstrzy-
mania. Tym razem wysoko pokonali solidny GKS Grêbanin 4:0 i
jedn¹ nog¹ s¹ ju¿ w klasie okrêgowej. Bramki dla gospodarzy zdo-
byli: Bartosz Biniek – 3 i £ukasz Borowski. O awansie myœli LZS
Olszowa. Podopieczni Ryszarda Jañskiego pokonali w Mikstacie
maj¹c¹ równie¿ apetyt na awans Liliê 3:2 po bramkach £ukasza
Maækowiaka – 2 i Marcina Gr¹dowego. S³abo zagra³y pozosta³e
dwie dru¿yny z powiatu kêpiñskiego. Wielkopolanin Siemianice
przegra³ w Grabowie z Pelikanem 0:3, natomiast Stra¿ak S³upia
niespodziewanie uleg³ na w³asnym boisku Zawiszy Soœnie 2:3. Bram-
ki dla Stra¿aka: Marcin W¹sala i Micha³ Kalinowski.

itpsport@wp.pl

Kaliska klasa okrêgowa

Niespodzianka w Mroczeniu
opieczni Krzysztofa Ludwiczaka
pokonali na w³asnym boisku Po-
goñ Skalmierzyce 4:2 bramkach
Micha³a Kunza, Damiana Michal-
skiego, Paw³a Narêkiewicza i Ra-
fa³a Peksy. W bardzo trudnej sy-
tuacji jest Sokó³ Œwiba, który w
wa¿nym meczu przegra³ niestety
z bezpoœrednim rywalem w walce
o utrzymanie CKS Zduny 1:3. Do
zakoñczenia rozgrywek pozosta³y
trzy kolejki spotkañ, które zade-
cyduj¹ o losach Or³a Mroczeñ i
Soko³a Œwiba. Orze³ chc¹c awan-
sowaæ musi pokonaæ w Kaliszu Ca-
lisiê i nie jest bez szans. W dwóch
ostatnich kolejkach pi³karze z
Mroczenia zagraj¹ u siebie z Po-
goni¹ Skalmierzyce oraz w Brali-
nie z Soko³em, znacznie trud-
niejsz¹ przeprawê bêdzie mia³a
Calisia, która zagra jeszcze w
Ostrzeszowie z bardzo dobrze gra-
j¹ca wiosn¹ Victori¹ i u siebie z
Iskr¹ Sieroszewice. Zwyciêsko w
walce o utrzymanie z CKS Zduny
mo¿e wyjœæ Sokó³ Œwiba. Ju¿ w
najbli¿szej kolejce œwibianie po-
dejmuj¹ outsidera tabeli W³óknia-
rza Kalisz, póŸniej jad¹ do Plesze-
wa i w ostatnim spotkaniu zagraj¹
na w³asnym boisku z Koron¹ Po-
goñ Stawiszyn. Obie nasze dru¿y-
ny maj¹ wiêc jeszcze du¿e nadzie-
je na wyprzedzenie rywali. Waru-
nek jednak jest jeden – nie po-
winni traciæ ju¿ punktów.

ryt

Kaliska klasa A

Jankowy 1968 nie zwalniaj¹,
LZS Olszowa goni wicelidera
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Poziomo:

7. urządzenie
8. gra
9. zniechęcenie
10. defilada
11. do golenia
14. reguła
17. ubojnia
18. staropolski statek
20. pieniądze, forsa
22. powieść Wandy Witter
25. in. pieprznik jadalny, grzyb
26. rózga
27. zawiera materiał wybuchowy
28. ubranie, strój
29. narząd wytwarzający mocz
31. ganek
34. obok melodii
36. miasto w Maroku
37. człon
38. dawniej działo
41. już nie tajga
44. burza na morzu
45. gazowy pod garnkiem
47. część rośliny, która tkwi w ziemi
48. ciało niebieskie, pyłki lub bryły obie-

gające Słońce
Pionowo:

1. kościół parafialny
2. czarna owca
3. klamra
4. zielone warzywo
5. państwo z liściem we fladze
6. uroczysty strój
11. monument
12. jama
13. np. zasłużonych
14. obchodzi imieniny 01.29 02.14
15. gust
16. chłodnik
19. wersja
21. kobieta grająca w teatrze
22. szabas
23. łoskot
24. uzyskanie lepszej posady
28. chwast polny
30. robinia
32. w środku cyrku
33. szpieg
35. rozgrywka.
36. talia
39. atak
40. związek kapitalistycznych przedsię-

biorstw
42. już nie całość
43. imię męskie
44. samica psa
46. kierunek poruszania się statku

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
- U mnie modlimy się przed każdym posił-

kiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze

gotuje.

Po randce:
- Czy odprowadzisz mnie do domu, Roma-

nie?
- Tak, wzrokiem...

Wraca żona po miesiącu z sanatorium
wchodzi do domu a tam syn przy nowiutkim
komputerze.

- Skąd miałeś pieniądze na komputer?!
- Ze zmywania.
- Jak to ze zmywania?
- Tata dawał mi po 100 złotych, gdy chciał,

żebym się zmył z chaty.

Konserwatorium im. Witolda Lutosławskie-
go w Krakowie. Po korytarzu, w przerwie mię-
dzy zajęciami spaceruje dwóch studentów:

- Ale miałem wczoraj traumatyczne prze-
życie - mówi jeden

- Co się stało?
- Byłem świadkiem samobójstwa. Jakiś

facet skoczył z dachu wieżowca wprost
pod moje nogi.
- Rany! A jaki był motyw?
- Żadnego motywu nie było. W całkowitej

ciszy o ziemię walnął.

Mama pyta sie swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypy-

tują, a ja o niczym nie wiem.

Pani od biologii pyta Jasia:
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkają-

cych w Afryce.
Na to Jaś:

- 2 małpy i 3 słonie.

- Po czym poznać że w USA są Rosjanie?
- Na zawody walk kogutów przychodzą z

kaczką.
- A po czym poznać, że są tam Włosi?
- Stawiają na kaczkę.
- A poczym poznać, że jest tam mafia?
- Kaczka wygrywa.

Rabinowicza wyrzucono z partii za trzy
skandaliczne wydarzenia:

1. Kiedy sekretarz rejonowej organizacji
partyjnej zaszedł do gabinetu Rabinowicza,
zauważył tam dwa portrety: Chruszczowa i
Breżniewa.

- Dlaczego do tej pory nie zdjęliście tego
durnia?!

- Którego? - spytał Rabinowicz.
2. Zobaczywszy pompatyczny pogrzeb

członka Biura Politycznego Rabinowicz po-
wiedział:

- Co za rozrzutność! Ja bym za te pienią-
dze całe Biuro pochował!

3. Sekretarz zapytał Rabinowicza, dlacze-
go nie był na ostatnim zebraniu partyjnym. -
Żebym wiedział - odpowiedział Rabinowicz,
- że to jest ostatnie zebranie, to całą rodzinę
bym przyprowadził!

Jaka jest rola związków zawodowych w
kapitalizmie?

- Mają bronić robotników przed ustrojem.
A jaką spełniają rolę w socjalizmie?
- Odwrotną niż w kapitalizmie.

Nauczycielka (rok 1945) pyta dzieci:
- Dzieci kto i jak z was pomagał żołnie-

rzom na fronciei?
Nastia:
- Wysyłałam na front tabakę i tytoń.
Masza?:
- Pomagałam mamie robić opatrunki.
Nauczycielka:
- Zuchy! Wowa a Ty:
- A donosiłem żołnierzom pociski!
- Wowa, to ty jesteś bohaterem dzisiejsze-

go dnia! A czy Tobie podziękowali?
- Tak, powiedzieli mi „Sehr gut, Władimir!”

Szkoła. Lekcja. Nauczyciel: - A teraz Wowa
do tablicy!

Wowa: - Iwanie Iwanyczu, ja się nie na-
uczyłem.

- Dlaczego?
- Wczoraj mojego brata wypuścili z wię-

zienia, gdzie siedział 15 lat za zamordowa-
nie nauczyciela.

- Myślisz, że mnie nastraszysz! Siadaj -
cztery.

Wowa, wróciwszy do domu po lekcjach:
- Tato, dzisiaj w szkole wywiadówka... Lecz

tylko dla wąskiego kręgu.
- Dla wąskiego kręgu? Co to znaczy?
- Będzie tylko nauczyciel i ty...

Na lekcji matematyki nauczyciel objaśnia
zadania:

- Schody powstającego w domu mają pięć
prześwitów, każdy z których składa się z 20
stopni. Ile stopni trzeba przejść, by dostać się
na ostatnie piętro?

- Wszystkie - odpowiada Wowa.

Wygoniła Marija Iwanowna Wowę z klasy.
Idzie dyrektor:

- Wowa, dlaczego ty nie na lekcji?
- Nauczycielka po ojca posłała.
- A gdzie twój ojciec pracuje?
- W KC (Komitet Centralny)
- Nie musisz, Wowa, iść po ojca. Idź do

klasy i powiedz, że ja z nauczycielką jeszcze
pomówię! Wowa przychodzi do domu:

- Tato, ta twoja kotłownia centralna znowu
mi skórę uratowała.

Pewien aktor miał w jednej ze scen prze-
czytać dość długi list. Ponieważ list był fak-
tycznie długi więc na kartce miał całą treść.
Jednak koledzy aktorzy postanowili go „ugo-
tować”. W scenie z listem służący podał mu...
pustą kartkę. Ten rzucił okiem, oddał służą-
cemu i powiedział „Masz, ty czytaj....”

Baran (20 III-20 IV)
Postawisz na swoim - w pracy i w mi³oœci nikt nie po-
wstrzyma Twego pêdu do sukcesu. Samotni niech uwa¿-
nie przygl¹daj¹ siê nowym znajomoœciom - mo¿e gdzieœ
kryje siê mi³oœæ? Zdrowie dopisze, poszczêœci siê w pra-

cy zawodowej. Im wiêksze starania, tym lepsze efekty. W tym tygo-
dniu najkorzystniejszy dla spotkañ towarzyskich bêdzie wtorek.

Byk (21 IV-20 )
Trzeba bêdzie rozwi¹zaæ zaleg³e sprawy, dokoñczyæ to,
co wczeœniej zosta³o zaczête. W mi³oœci cisza. Jeœli
masz partnera, szanuj go, jeœli nie - teraz raczej go nie
znajdziesz. Wskazany wypoczynek, nadmierny wysi³ek

mo¿e  ciê kosztowaæ sporo zdrowia. W interesach i w kontaktach
towarzyskich oczekuj powodzenia.

BliŸniêta (21 V -20 VI)
Pojawi¹ siê nowe mo¿liwoœci, szanse na podró¿e, spo-
tkania z ciekawymi ludŸmi. Twój umys³ bêdzie b³ysko-
tliwy, przedsiêbiorczoœæ wzroœnie. W drugiej po³owie
miesi¹ca mo¿liwe rewelacyjne inwestycje. Ten tydzieñ

niesie romantyczne uniesienia, mo¿e postawiæ na Twej drodze
wielk¹ mi³oœæ lub przyjaŸñ. Mi³y weekend.

Rak (21 VI-21 VII)
Nie bój siê nowych wyzwañ, które niesie ¿ycie. Wiele
planów, zw³aszcza tych z ubieg³ego roku, uda Ci siê
wprowadziæ w ¿ycie. W pracy otworz¹ siê nowe mo¿li-
woœci, nie obawiaj siê zdecydowanych kroków. Traktuj

swoje sprawy powa¿nie, beztroskê pozostaw dzieciom. W spra-
wach osobistych wiele romantyzmu.

Lew (22 VII-21 VIII)
W pracy wskazane pilnowanie dotychczasowych pozy-
cji, chyba ¿e atmosfera zrobi siê nie do wytrzymania. Z
takich miejsc uciekaj. Osoby obci¹¿one chronicznymi
dolegliwoœciami musz¹ siê liczyæ z ich zaostrzeniem,

warto zawczasu pójœæ do lekarza. Ostro¿nie z wydatkami, nie sza-
staj pieniêdzmi. W tym tygodniu dobry bêdzie wtorek.

Panna (22 VIII-21 IX)
W domu przyjemna atmosfera, w starych zwi¹zkach mi³e
o¿ywienie. Postaraj siê zaskoczyæ partnera niespodziewan¹
kolacj¹ lub wspo³nym wyjœciem. Czêœæ osób odczuje przy-
p³yw energii. W pracy najlepiej bêdzie siê wiod³o Pannom z

pocz¹tku znaku. Nie planujcie wielkich wydatków, mo¿ecie siê za to
czegoœ nauczyæ. Najlepsze w tym tygodniu - œroda i czwartek.

Waga (22 IX-22 X)
Wagi z drugiej dekady maj¹ zapewnion¹ obojêtnoœæ
gwiazd - co sobie wywalczycie, to bêdziecie mieæ. Wagi
z trzeciej dekady czeka miesi¹c mi³ej beztroski, a te z
pierwszej mog¹ siê spodziewaæ sukcesów w pracy, po³¹-

czonych z sukcesem finansowym. Nikt nie powinien baæ siê drob-
nych inwestycji. Osoby samotne raczej nie znajd¹ partnera.

Skorpion (23 X-21 XI)
Czeka Ciê wiele szczêœcia, zdobêdziesz dobre doœwiad-
czenia, mo¿e pozyskasz nowych przyjació³. Mo¿liwa mi-
³oœæ, jakieœ flirty i burzliwe romanse. Samotni niech nie
przegapi¹ szansy na sta³y zwi¹zek. Wiele osób oka¿e Ci

ciep³e uczucia. W sferze zawodowej oczekuj intratnych propozycji,
masz okazjê, by ruszyæ sprawy pozornie nie do ruszenia.

Strzelec (22 XI-20 XII)
Wiêkszoœæ Strzelców bêdzie rozwi¹zywaæ swoje proble-
my. Zw³aszcza osoby z pierwszej dekady mog¹ uzyskaæ
spore sukcesy w pracy oraz w mi³oœci, a sytuacja mate-
rialna mo¿e siê znacz¹co poprawiæ. Osoby z drugiej de-

kady musz¹ uwa¿aæ na wydatki oraz stosunki w rodzinie, gwiazdy
trochê przeszkadzaj¹ w spokojnym ¿yciu.

Kozioro¿ec (21 XII-19 I)
Wskazana ostro¿noœæ, unikanie brawury. Jeœli otrzymasz
propozycje zmiany pracy, dok³adnie oceñ, czy jest to dla
Ciebie korzystne. Mo¿esz tak¿e spotkaæ kogoœ, kto bê-
dzie ¿¹da³ zwrotu dawno sp³aconej po¿yczki. W domu

¿yczliwy, pogodny nastrój, osoby samotne maj¹ okazjê do nawi¹za-
nia ciekawych, choæ raczej pozbawionych perspektyw zwi¹zków.

Wodnik (20 I-19 II)
Wodnikom z pierwszej dekady nie ma czego zazdroœciæ
- mog¹ pope³niaæ b³êdy, w pracy nie bêdzie im ³atwo
wyjœæ na prost¹, a do domu wprowadz¹ nerwow¹ at-
mosferê. Natomiast wybrañcami losu we wszystkich

dziedzinach bêd¹ Wodniki z drugiej dekady. Dla kontaktów towa-
rzyskich œwietny bêdzie weekend.

Ryby (20 II-19 III)
Wskazana ostro¿noœæ i staranne rozwa¿anie ka¿dej decy-
zji. Ze zdwojon¹ uwag¹ podchodŸ zw³aszcza do „ciekawych”
ofert sprzeda¿y. Osoby z drugiej dekady mog¹ spaæ spokoj-
nie, a jeœli nie lubi¹ decydowaæ, niech pozostawi¹ sprawy

swojemu biegowi. Ulubieñcami losu s¹ osoby z trzeciej dekady. Przed
nimi zabawy, spotkania towarzyskie, powodzenie w interesach.
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INFORMATOR
POWIATOWY

Telefony alarmowe:
Stra¿ po¿arna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997

Informacja PKP
Kêpno - ul. Dworcowa 7, tel. (062)78 253 83
Ostrzeszów - ul. Dworcowa, tel.(062) 73 038 80
Wieruszów - ul. Kolejowa , tel. (062) 7841537 ,7841656

Informacja PKS
Kêpno - ul. Broniewskiego, tel.(062) 78 222 58
Ostrzeszów - ul. Sienkiewicza, tel. (062) 73 021 80
Wieruszów - ul. Wroc³awska, tel. (062 78 411 03

Komenda Powiatowa Policji
Kêpno - Chojêcin Szum 8a, tel. (062) 58 21 200
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 27, tel. (062) 73 020 66
Wieruszów - ul. KuŸnicka 28A, tel. (062) 78 324 11

Pogotowie energetyczne
Kêpno - ul. M³yñska 10, tel. (062) 79 132 00
Ostrzeszów - ul.  Grabowska 39, tel. 991
Wieruszów - ul. Boles³awiecka 8, tel.(062) 78 410 91

Pomoc drogowa
Kêpno - Chojêcin Szum 6d , tel. (062) 78 12 965
Galewice - ul. M. Konopnickiej 1, tel. (062) 78 38 153 , lub 0 601 87 27 99,
0 605 47 39 59 /obejmuje powiat wieruszowski/

Szpitale
Kêpno - ul. Szpitalna 7, tel. (062) 78 273 00
Ostrzeszów - Al. Wolnoœci 4, tel. (062) 73 202 00
Wieruszów - ul. Warszawska 104, tel.(062) 78 410 43

Starostwo Powiatowe
Kêpno - ul. Koœciuszki 5, tel. (062) 78 289 00
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062)73 200 40
Wieruszów - ul. Rynek 1-7 tel.(062) 78 422 99

Urz¹d Miasta
Kêpno - ul. Koœciuszki 5a, tel. (062) 78 288 04
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) 73 206 00
Wieruszów - Rynek 1-7, tel.(062) 78 411 60,7841789

Urz¹d Skarbowy
Kêpno - ul. Rynek 4, tel. (062) 78 236 65
Ostrzeszów - ul. Grabskiego 1 , tel. (062) 58 703 00
Wieruszów - Rynek 12-13, tel. (062)78 319 71

Urz¹d Stanu Cywilnego
Kêpno - ul. Koœciuszki 7, tel. (062) 78 288 13
Ostrzeszów - Rynek - Ratusz, tel. (062)73 206 31
Wieruszów - Rynek 1-7 tel.(062) 78 412 15

MEDYCZNE
Gabinet Terapii Naturalnej “SOMO-
DO” – masa¿, korekcja krêgos³upa,
irydodiagnostyka (diagnozowanie z
têczówki oka), homeopatia, zio³olecz-
nictwo, akupunktura, bioenergotera-
pia. Kêpno, ul. Wroc³awska 5 (“poli-
gon”). Tel. (062) 78 19 924. (b)
W. Wojciechowski – diagnoza kompu-
terowa w 30 minut, terapia antyniko-
tynowa i antyalkoholowa, nerwice i
depresje. Tel. (062) 78 19 924. (b)

NIERUCHOMOŒCI
- SPRZEDAM

Obiekt produkcyjno-magazynowo-
handlowy w Sycowie. Hala ogrzewa-
na 1000 m2, dzia³ka 30 ar, pomiesz-
czenia socjalno-biurowe, sta³y
dostêp do internetu, alarm, wszyst-
kie media. Wiata metalowa osiatko-
wana o powierzchni 700 m2, dzia³-
ka 40 ar, mo¿liwoœæ prowadzenia
ka¿dej dzia³alnoœci gospodarczej.
Tel. 502 225 730. www.mietpol.go.pl
(14.06)
Sprzedam grunt 0,46 ha w Ko-
walówce ( droga od m³yna). Tel. 609
303 585 (14.06)
Do sprzedania dzia³ka w Wieruszo-
wie o pow. 36 arów w tym 20 arów
ogrodzone siatk¹. Tel. 601 209 995
(14.06)
Mieszkanie w bloku w Kêpnie, ul.
Zacisze, 47 m kw. Tel. 0606 326 290
lub (062) 78 223 32 – po godz. 17.00.
(7.06)
Sprzedam 3 hale o pow.900 m2
ka¿da, po kapitalnym remoncie, przy
g³ównej trasie nr 8 Wroc³aw-Warsza-
wa i oko³o 5 km od strony Katowice-
Poznañ (teren ogrodzony, woda,
pr¹d, si³a, linia telefoniczna). Tel. 661
943 500 (7.06)
Sprzedam mieszkanie w bloku o pow.
48 m2 w Wieruszowie. Tel. 662 386
085 (7.06)
Sprzedam dzia³kê o pow. 89 a z la-
sem  we  wsi Wêglewice. Cena do uz-
godnienia. Tel.062 78 387 84 (7.06)

Mieszkanie 42 m kw., gara¿, ogródek,
Hanulin. Tel. 0506 314 024. (31.05)
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w
bloku M-3 o pow. 64 m2 na ma³y do-
mek w okolicy. Tel.0 62 79 11 608 (31.05)
Sprzedam grunt w miejscowoœci Ko-
walówka  ko³o Wieruszowa oko³o 83
ary. Tel. 667 273 170 (31.05)
Sprzedam posiad³oœæ znajduj¹c¹ siê
w miejscowoœci Górka Wieruszowska.
Tel. 0 607 350 185 (05)
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Ochêdzynie Starym. Cena 43 tys.z³.
Tel. 0 607 350 005(05)
Sprzedam dzia³kê o pow. 49 arów ze
swobodnym dojazdem w odleg³oœci
100 m od Zalewu przy M³ynie (spa-
lonym) w Boles³awcu z 40 metrowym
pasem dostêpu do koryta rzeki Pros-
ny. Tel. 600 252 284 (05)
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Boles³awcu
o pow. 4 ary. Tel. 604 173 083 (05)
Sprzedam dwie dzia³ki budowlane w
Kierznie powierzchnia do uzgodnie-
nia. Tel. 0 600 352 284 (05)
Sprzedam dzia³ki budowlane w Pia-
skach gmina Boles³awiec o pow. 0,32
ha. Tel. 0 600 352 284 (05)

Nowy dom w Kamionce 32 gm.
Boles³awiec. Na tej samej dzia³ce o
pow. 1200 m. kw. jest stodo³a, drewnia-
ny dom do zamieszkania oraz 1,5 ha
ziemi ornej. www.blachu.EXIST.PL.
Tel. 0 511 060 568 (6.06)

NIERUCHOMOŒCI
- KUPIÊ /ZAMIENIÊ

Kupie dom w Wieruszowie lub Kêp-
nie ( niedaleko centrum) do 120m2
.Mo¿e byæ do remontu. Tel. 0 664
288 577 (30.05)

NIERUCHOMOŒCI
- WYNAJMÊ /

DO WYNAJÊCIA
Do wynajêcia salon kominkowy 42m2
+ pomieszczenia biurowe, wc w Wie-
ruszowie przy ul. Wieluñskiej 56a z

przeznaczeniem na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ (zak³ad fryzjerski, sola-
rium, salon kosmetyczny, hurtownia,
itp.). Tel. 603 553 993 (14.06)
Do wynajêcia mieszkanie w Wierus-
zowie w bloku o pow.60 m2 (3 poko-
je) na Os. Fabryczna. Tel. 601 559
628 (14.06)
Pilnie poszukujê lokalu us³ugowego
do wynajêcia w centrum Kêpna. Tel.
0 602 869 007 (7.06)
Do wynajêcia w centrum Wieruszowa
pomieszczenia na cele biurowo-
us³ugowe o pow. 20m2 i 30m2. Tel. 0
889 461 797 (7.06)

MOTORYZACYJNE
– SPRZEDAM

Fiat 126p, rok prod.1997, kolor czer-
wony, przebieg 72 tys. km, stan bard-
zo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel.
0 697 437 819 (14.06)
Audi A3, rok prod. 1999, poj. 1,6
benzyna, aluminiwe felgi, 4 poduszki
powietrzne, ABS, szyby elektryczne,
centralny zamek, radio firmowe,
kolor – srebrny metalik. Tel. 0 509
136 685 (21.06)
Kombajn zbo¿owy FORTSCHRITT
E-514 , rok prod.1988, kabina heder,
szer.4,20 m . Stan idealny.
Tel.0627396577 (14.06)
Kombajn zbo¿owy Bizon-ZO-56 su-
per, czerwona kabina, 100% oryginal-
ny, szerokie ko³a. Stan idealny. Tel.
0601 500 061(14.06)
Motorower Skuter Supremo, rok
prod. 2006, przebieg 900 km, kolor
wiœniowo-czarny, du¿y skuter, stan
idealny jak nowy. Tel.0 601 500 061
lub 062 739 65 77 (14.06)
Motorower Simson Skuter, rok
prod.1989, przebieg 1400 km, kolor
wiœniowy, 2- osobowy. Stan idealny.
Tel.0 601 500 061 lub 062 739 65 77
(14.06)
Renault master œredniak, rok
prod.2000, przebieg 208 tys. km,
kolor bia³y, poj.2,8 dti , stan idealny.
Tel.0 601 500 061 lub 062 739 65 77
(14.06)
Mercedes VITO blaszak, rok . prod.
2002/2003, 3-osobowy, œciana grod-
ziowa, tylne drzwi skrzyde³kowe, ko-
lor bia³y, poj.2,2 CDI. Tel.0 601 500
061 lub 062 739 65 77 (14.06)
VW LT-35 max, rok prod.2001,
poj.2,8 TDI, kolor bia³y, stan idealny,
zarejestrowany. Tel.0 601 500 061 lub
062 739 65 77 (14.06)
Fiat Ducato max, rok prod.2000,
poj.2,8 dti, przebieg 236 tys. km. Stan
idealny. Tel.0 601 500 061 lub 062
739 65 77 (14.06)
Fiat 126p, rok prod.1997, kolor czer-
wony, przebieg 72 tys. Km, stan bard-
zo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel.
0 697 437 819 (14.06)
Opel Corsa 97 r., czarny metalik,
1400 poj., 3 drzwi, przebieg 160 tys.
km, wspomaganie, szyberdach, cen-
tral, RO, alufelgi, sprowadzony, zare-
jestrowany, stan bdb. Cena 8.100 z³.
Tel. 0609 184 142. (7.06)
Golf II , pojemnoœæ 1,8 benzyna, rok
prod.1994, 5 – drzwi, kolor srebrny
metalik. Cena 2300 z³. Tel. 062 79
11 219 ( 7.06)
Polonez Caro 1600 GLI, 1995.
Bordowy metalic. Benzyna + gaz.
Pierwszy w³aœciel. Stan dobry. Cena
do uzgodnienia. Tel. (0 62) 78 31
840, 0505 287 576 (7.06)
Renault Twingo 97 r., 1200 poj., zie-
lony metalik, 82 tys. przebieg, 2xair-
bag, RO, szyby elektr., wspomaganie,
bez wypadku, sprowadzony, zareje-
strowany. Cena 8.100 z³. Tel. 0609 184
142. (31. 05)
DŸwig samochodowy na Starze 28 –
diesel, rok prod. 1975, udŸwig 4 tony,
cena 9.500 z³ oraz Tarpan 87 r., sil-
nik 1500, cena 900 z³. Tel. 0696 148
894. (31.05)
Kombajn Bizon rok 82 i 84 z szar-
paczem na szerokich ko³ach, komba-
jn Anna – rok 82, stan dobry i siew-
nik poznaniak. Tel. 0606 823 195 i
062 78 17 030. (31.05)
Fiat 126p, rok prod.1996 r., kolor

bia³y, przebieg 66 tys. Km, stan bard-
zo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel.
668 980 494 lub 607 413 951 (31.05)
Cinquecento 700. 1994, instalacja
gazowa. Tel. (0 62) 78 44 514 (31.05)
Sprzedam ³adne felgi aluminiowe z
oponami do Audi. Cena: 400 z³ za 4
sztuki. Tel. 0603 749 254 (31.05)
Wyprzeda¿ nowych  i u¿ywanych czêœ-
ci do motorowerów Simson, Romet,
Jawka, Motorynka, Quest i inne; sil-
niki, ramy, ko³a , wszystkie akcesoria.
Wysy³ka – ca³y kraj, 24h. Tanio oraz
sprzeda¿ motorowerów Simson i
inne. Tel. 0 601 500 061 lub 062 73
96 577 (20.06)
Sprzeda¿ czêœci do kombajnu FORT-
SCHMIT E-512, E-514, pasy, opony,
ró¿ne akcesoria. Wysy³ka – ca³y kraj,
24 h. Tel. 0 601 500 061 lub 062 78
73 96 577 (20.06)

PRACA- DAM
Zatrudniê 2 murarzy, wynagrodzenie
4-5 tys.. Tel. 668 848 643 (14.06)
Dam pracê: KIEROWCA kat. B, busy,
trasy zagraniczne. Mile widziana zna-
jomoœæ jêzyków obcych Tel.693 575
333 (14.06)
Poszukujê osoby samotnej bez
zobowi¹zañ do prowadzenia domu z
mo¿liwoœci¹ zamieszkania oraz pra-
wem jazdy. Tel. 0660 437 209. (7.06)
Zlecê wykonanie p³otu z klinkieru.
Tel. 062 78 443 61 lub 757 342 502
(7.06)
Do obs³ugi hotelu przyjmê dziewczy-
nê do lat 30, mile widziana umiejêt-
noœæ gotowania, wystroju i przybiera-
nia potraw. Wiadomoœæ: tel. 0 600
209 214 (7.06)
Przyjmê do pracy od zaraz na kor-
zystnych warunkach tapicerów, stolar-
zy oraz kierowców z kat. C+E. Tel.
694 427 239 lub 062 78 416 36
(28.06)
Przyjmê uczniów na praktyczn¹
naukê w zawodzie p³ytkarz. Tel. 608
075 933 (28.06)
Zatrudnimy tapicerów i kierowców z
kat. C+E .Tel. (062) 78 24 968.
(31.05)
Zatrudnimy pracownika do dzia³u
logistyki. Wymagania: Wiek do 30 lat,
wykszta³cenie minimum œrednie i
doœwiadczenie na wymienionym sta-
nowisku. Tel. 62 78 24 335 (31.05)
Przyjmê mê¿czyznê do pracy fizycz-
nej w Wieruszowie. Wiek do 30 lat.
Tel. 0607 300 353 (31.05)
Poszukujê opiekunki do 16 – mie-
siêcznego dziecka w Wieruszowie. Tel.
0606 815 495 (31.05)
Przyjmê  sprzedawczyniê i kucharkê
– równie¿ do przyuczenia  tel. 062
78 19 230 ( 20.06)

SPRZEDAM
Tarcica, buk, olcha, d¹b oraz wiêŸba
dachowa i ³aty. Tel. 062 79 115 69,
0503 137 122. (14.06)
C 366 – rozrzutnik obornika dwuo-
siowy oraz kombajn Anna i komplet-
ne tylne ko³o do C360. Wszystko w
dobrym stanie. Tel. (062) 78 14 121,
0695 284 480. (7.06)
Sprzedam dwie m³ode krowy mlecz-
ne. Jutrków. Tel. (0 62) 78 42 116
(7.06)
Sprzedam 2 Ÿrebaki (klaczki) roczne
rasy wielkopolskiej. Tel. 062 78 433
26 lub 0 608 727 867 (7.06)
Ci¹gnik W³adimirec T-25A, rok
prod.1981, stan bardzo dobry. Tel.
062 78 433 26 (7.06)
Przyczepa baga¿owa Plandeka dwuo-
siowa rok prod.1994 , Niewiadów.
Wymiary: d³.3,00; szer.1,60; wys.2,00.
Cena 3600 z³. Tel. 609 658 106 (7.06)
Sprzedam 3-letniego ogiera Rybka gm.
Galewice. Tel. 062 78 459 42 (7.06)

Sprzedam tanio przechodzon¹ bramê
klepkow¹ drewnian¹ do gara¿u z
ram¹. Tel. 600 898 105 (7.06)
Pustak Wienerberger, Poroton (240
x 373 x 238), cena 9,50 z³ sztuka –
do uzgodnienia. Tel.0604 283 099.
(31.05)
Drabiny tynkarskie nowe 9-metrowe.
Tel. 0507 725 470. (31.05)
Kurki, kogutki sprzedaje ferma dro-
biu w Utracie k/Bralina. Tel. 0602
303 471. (28.06)
Sprzedam kozy i œwinki wietnamskie.
Tel. 0603 241 068 (31.05)

US£UGI
Us³ugi remontowo- wykoñczeniowo-
budowlane: g³adzie szpachlowe, regi-
psy, tynki, docieplanie budynków,
p³ytki, terakota, itp. Tel. 0 782 333
971 (14.06)
Pranie tapicerek samochodowych,
czyszczenie silników, pranie mebli
tapicerowanych, dywanów. Kêpno.
Tel. 0 515 231 337 (28.06)
Kompleksowe wykoñczenia i remon-
ty wnêtrz . Tel. (062) 781315032.
(7.06)
Transport krajowy, zagraniczny w za-
kresie: przewóz do 9 osób, towar do
2 ton, laweta. Mo¿liwoœæ wystawiana
faktur . Tel. 0 607 612 485 lub 062
78 31 315 od 9-17.00 (7.06)
Firma ogólnobudowlana oferuje
us³ugi i ocieplanie budynków, tynko-
wanie, wykañczanie wnêtrz itp. Tel.
0600 198 461. (31.05)
Zak³adanie kostki brukowej: chod-
niki, parkingi, wjazdy, drogi. Tel.
0691 328 409 (31.05)
Us³ugi remontowo- budowlane; - do-
cieplanie budynków, -tynki struktural-
ne, - p³yty gipsowe, - p³ytki. Tel. 0 660
905 244, 697 339 811 (24.05)
Przewozy osobowe, krajowe i miêd-
zynarodowe, licencjonowane, trans-
port – przewozy na lawetach. Niskie
ceny, faktury VAT. Tel. 0607 350 130
lub (062) 78 240 81.(7.06)
Balkony, tarasy, schody z tralek beto-
nowych, kolumny, ozdoby. Tel. 062 78
23 233, 062 78 18 548, tel. kom. 0697
254 730. (28.06)
Przezwajanie silników, naprawa elek-
tronarzêdzi „Celma”, „Bosch”, „Ma-
kita” w rozliczeniu przyjmê spalone
silniki lub kupiê. Baranów. Tel. 062
78 18 273 lub 0 601 806 707 (
27.02.2008)

RÓ¯NE
Angielski – korepetycje od podstaw.
Tel. 0511 945 503. (31.05)
Wró¿ka – na wczeœniejsze zapisy.
Wró¿y z kart, r¹k, fotografii. Wiad.
tel. (062) 78 19 924. (b)
BHP – mgr in¿. specjalista prowadzi
doradztwo, szkolenia, ocena ryzyka
zawodowego. Wiad. tel. (062) 78 19
924. (b)

TOWARZYSKIE
Kawaler bez na³ogów, szczery, ucz-

ciwy, lat 35, 180 cm, pozna uczciw¹,
szczer¹ i niepal¹c¹ pani¹ w wieku 27-
43 lat, która pragnie za³o¿yæ sz-
czêœliw¹ katolick¹ rodzinê. Tel. 062
731 64 93 dzwoniæ po godz. 18-tej,
prosiæ Janka , e – mail:
janusz196@vp.pl (04).

OG£OSZENIA DROBNE

10 z³,
15 z³ (pogrubione) za 3 emisje

przyjmujemy codziennie
Wieruszów,

ul. 19 stycznia 6-10/36,
Kêpno,

ul. Koœciuszki 9

ZAPRASZAMY
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Zak³ad
Us³ugowo – Handlowy

 „REM KÊPNO” Sp. Z o.o.

zatrudni pracowników
na stanowisko malarza

z umiejêtnoœciami
k³adzenia regipsów.

Zapewniamy atrakcyjne warunki
pracy i p³acy.
Tel. kontaktowy:

601 147 504
603 974 427

Zespó³ Muzyczny
„ BLUE NOTE”

Najlepsza
muzyka.

Obs³ugujemy
wesela, bale, stud-

niówki.
Tel.  504 196 115

Piêciu m³odych ludzi
w wieku 18 lat szuka
pracy sezonowej
w okolicach
Wieruszowa.
Wynagrodzenie do

negocjacji.

Telefon kontaktowy:
0698 642 418

Najtañsze kredyty gotówkowe
na dowolny cel

- minimum formalnoœci
- szybkie uruchomienie œrodków finansowych
- doradztwo w miejscu zamieszkania Kredytobiorcy

Kwota kredytu Rata miesiêczna

1.000 z³ tylko 30,10 z³
3.000 z³ tylko 83,72 z³
5.000 z³ tylko 137,10 z³

Zadzwoñ i umów siê z doradc¹.
Tel. 692 153 552

Dziœ podejmij decyzjê
i zostañ Konsultantk¹

Avonu!

Masz trzy mo¿liwoœci:
- mo¿esz sprzedawaæ nasze
produkty
- zamawiaæ je tylko dla sie-
bie ze zni¿k¹ do 35 %
- robiæ z nami karierê

Kontakt: 0693 544 409

Us³ugi stolarskie:
- drzwi wewnêtrzne
     i zewnêtrzne
- schody
- pod³ogi
- boazerie

Z drewna litego.
Ostrówek 63

Tel.: (0 62) 78 39 205,
0661 803 798

Wójt Gminy Bralin
informuje, i¿ prowadzone s¹ zapisy dzieci 3 - 5 lat

z terenu Gminy Bralin, Borku Mielêckiego i Szklarki Mielêckiej
do nowo powsta³ego oœrodka przedszkolnego

w Szkole Filialnej w Mielêcinie.

Oœrodek ten powstaje w ramach projektu EFS „Nasze Przedszkole”.
Szczegó³owe informacje i zapisy u Pani El¿biety Moskalik -
w szkole, oraz w ZOOKiS-ie w Bralinie (tel. 062 78 11 206)

 od 7.30 do 15.30.

Przedszkole jest bezp³atne.

Wójt Gminy/-/ Roman Wojtysiak

Pi³karze Gal Gazu Galewice byli sprawcami najwiêkszej niespodzianki w 31
kolejce, a byæ mo¿e w rundzie wiosennej. Pokonali bowiem na wyjeŸdzie
jednego z kandydatów do awansu do III ligi Omegê Kleszczów. Niestety kilka
dni póŸniej ulegli bezpoœredniemu rywalowi w walce o utrzymanie Górniko-
wi £êczyca i prawdopodobnie pogrzebali swoje szanse na pozostanie w tej
klasie rozgrywek. W ubieg³¹ sobotê zdo³ali zremisowaæ w Niewiadowie ze
Stal¹ i pozostawili cieñ nadziei, gdy¿ w kuluarach mówi siê, ¿e przed przy-
sz³oroczn¹ reorganizacj¹ rozgrywek degradacj¹ mo¿e byæ objêtych mniej
dru¿yn ni¿ wczeœniej zak³adano. Ponadto z rozgrywek III ligi zamierza wyco-
faæ siê KS Parady¿, a na jego miejsce chêtne s¹ dru¿yny aktualnie wystêpuj¹-
ce w IV lidze (LKS SMS Ba³ucz, Warta Sieradz). To stwarza szansê , ¿e degra-
dacj¹ objêtych mo¿e byæ mniej dru¿yn, ni¿ wczeœniej zak³adano.

Omega Kleszczów – Gal Gaz Galewice 0:1 (0:1)
0:1 Koper (42)
Gal Gaz: Olkusz, Wojtczak, Blew¹ska, Marek, Jaroch, Opacki, Koper, Adam-
czyk, Kanicki, Dyduch (85 RzeŸnik), Krzy¿anowski (71 Woœ).

Gal Gaz Galewice – Górnik £êczyca 2:3 (1:1)
1:0 Krzy¿anowski (7)
1:1 Laskowski (43)
1:2 Czajkowski (55)
1:3 Krzepiñski (89)
2:3 Krzy¿anowski (90)

Stal Niewiadów – Gal Gaz Galewice 2:2 (1:1)
0:1 Woœ (33)
1:1 Wojciechowski (44)
1:2 Woœ (55)
2:2 Rek (65)
Gal Gaz: Wyrêbek, Wojtczak, Blew¹ska, Adamczyk, Jaroch (59 ¯urecki),
Woœ (88 Iwanetzki), Koper, Marek, RzeŸnik, Krzy¿anowski, Opacki.

Zwyciêstwo Gal Gazu w Kleszczowie to niew¹tpliwie jedna z wiêkszych sensacji
w tych rozgrywkach. Obie dru¿yny walcz¹ o zupe³nie odmienne cele - galewi-
czanie o utrzymanie, natomiast Omega o awans. Wprawdzie niemal przez ca³y
czas przewagê posiadali kleszczowianie, jednak ambicja Gal Gazu przynios³a
im najwiêkszy sukces w tych rozgrywkach, pozwalaj¹cy mieæ realne nadziejê
na skuteczn¹ walkê o byt w IV lidze. Jedyn¹ bramkê w tym spotkaniu zdoby³
ju¿ w 7 min. Krzy¿anowski. Niestety w spotkaniu na w³asnym boisku z jednym
z rywali w walce o utrzymanie Górnikiem £êczyca pi³karze Gal Gazu zawiedli
i tym samym zredukowali do minimum nadzieje na grê w tej klasie rozgrywek
w przysz³ym sezonie, choæ teoretycznie one jeszcze istniej¹. Spotkanie rozpo-
czê³o siê po myœli gospodarzy. Ju¿ w 7 min. skutecznym atakiem popisa³ siê
Krzy¿anowski i miejscowi prowadzili 1:0. Pechowa okaza³a siê koñcówka pierw-
szej czêœci spotkania. W 43 min. goœcie doprowadzili bowiem do wyrównania.
Po przerwie by³o jeszcze gorzej. W 55 min. goœcie objêli prowadzenie 2:1,
natomiast w 89 min. podwy¿szyli na 3:1 i praktycznie by³o po meczu. Wpraw-
dzie w 90 min. Krzy¿anowski zmniejszy³ rozmiary przegranej, jednak to wszyst-
ko na co w tym dniu by³o staæ podopiecznych trenerów Jaworskiego i G³ady-
sza. Niestety to kolejna strata punktów, która nie powinna mieæ miejsca. W
wykonaniu galewiczan s³abe s¹ szczególnie drugie po³owy spotkañ, które de-
cyduj¹ o ich pora¿kach. Tak by³o m.in. w meczu z W³ókniarzem Konstanty-
nów, MKP Zgierz , Pilica Przedbórz i Górnikiem £êczyca. Ma³a ³awka rezerwo-
wych (m.in. kontuzja Gruszczyñskiego, s³u¿ba wojskowa Szynklarza) ma tu
chyba decyduj¹ce znaczenie. W ostatni¹ niedzielê Gal Gaz zdo³a³ zremisowaæ
z solidn¹ dru¿yn¹ jaka jest Stal Niewiadów i to na jego terenie. W dodatku
byli bli¿si zwyciêstwa. Dwukrotnie po bramkach Wosia prowadzili, jednak go-
spodarze za ka¿dym razem skutecznie odpowiadali. Do zakoñczenia rozgry-
wek pozosta³o ju¿ tylko piêæ kolejek i 15 punktów do zdobycia. Wprawdzie
szanse na utrzymanie w lidze s¹ ju¿ tylko iluzoryczne, lecz jednak s¹. Warto
wiêc walczyæ o ka¿d¹ pozycje w tabeli. Byæ mo¿e czwarte miejsce od koñca
tabeli tak¹ mo¿liwoœæ stworzy. Warto wiec walczyæ do koñca.

ryt
itpsport@wp.pl.

IV liga
Sensacyjne zwyciêstwo w

Kleszczowie, smutna pora¿ka
u siebie i remis z Niewiadowem

Po siedmiu meczach bez zwyciêstwa wreszcie trzy punkty zdobyli pi³karze
Prosny Wieruszów, swoje mecze wygrali równie¿ LKS Walichnowy i Orze³
Galewice. Niestety przegra³ Start £ubnice i ChKS Chojny – dru¿yny, które
walcz¹ o unikniecie degradacji.
Ostatnio fatalnie spisuj¹ca siê Prosna Wieruszów nareszcie siê przebudzi³a.
Podopieczni Wac³awa Krupy pokonali w Boles³awcu Basztê 2:0 po bramkach
Mariusza Gierego i £ukasza K³oska. To dopiero trzecie zwyciêstwo Prosny w
tej rundzie. Bardzo wa¿ne zwyciêstwo odnieœli pi³karze Or³a Galewice, którzy
pokonali w Wierzchlasie miejscowy LKS 4:0 i oddali od siebie widmo spad-
ku. Niestety coraz bli¿ej spadku jest beniaminek Start £ubnice, który uleg³ w
Sulmierzycach Unii 0:2. Pewni swojego bytu nie mog¹ byæ pi³karze ChKS
Chojny, którzy w niedzielê przegrali u siebie z LKS Walichnowy 1:2.

ryt

Sieradzka klasa A

Przebudzenie Prosny Wieruszów
Wójt Gminy Bralin
i Sekcja JeŸdziecka

„Ogierek” w Bralinie

ZAPRASZA

w dniu 3 czerwca 2007 r.
o godz. 13.00

na zawody „MINI – WKKW –
CROSS” w Czerminie

ZAPEWNIAMY

WSPANIA£¥ ZABAWÊ
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Przysz³y na œwiat...

Tekst&foto: Ma£a

22.05-21.06
to zodiakalne BliŸniêta

KÊPNO

Dnia 21.05.2007 r. o godz. 9.40 uro-
dzi³ siê Piotr, syn pañstwa Ilony i Ma-
riusza Mróz z Parcic. Ch³opiec wa¿y
3150 g i ma 53 cm.

Dnia 25.05.2007 r. o godz. 11.25 uro-
dzi³a siê Alicja, córka pañstwa Agaty
i Roberta Wojtuñ z m. Chojny. Dziew-
czynka wa¿y 4000g i ma 54 cm.

Dnia 27.05.2007 r  o godz. 22.10 uro-
dzi³ siê Mi³osz, syn pañstwa Ilony i
Macieja Dêbskich z Górki Wieruszow-
skiej. Ch³opiec wa¿y 3400g i ma 56 cm.

Dnia 23.05.2007 r. o godz. 9.50 uro-
dzi³ siê £ukasz, syn pañstwa Zofii i
Grzegorza Wilk z Rychtala. Ch³opiec
wa¿y 3500g i ma 64 cm.

Dnia 23.05.2007 r. o godz.2.25 uro-
dzi³ siê Bartek, syn pañstwa Anny i
Marcina Krasków z Sycowa. Ch³opiec
wa¿y 3880 g i ma 55 cm.

Dnia 20.05.2007 r. o godz.16.55 uro-
dzi³ siê Igor, syn pañstwa Anny i Ro-
berta Pieprzyk z Kêpna. Ch³opiec
wa¿y 3900g i ma 56 cm.

Dnia 23.05.2007 r. o godz. 17.45 uro-
dzi³a siê Marcelina, córka pañstwa
Wiolety i Leszka Stasiewskich z Ol-
szowej. Dziewczynka wazy 3600g i ma
54 cm.

Dnia 20.05.2007 r. o godz.19.05 uro-
dzi³ siê Szymon, syn Bogus³awy Ma-
gnuckiej i £ukasza Kostrzewy z Sie-
mianic. Ch³opiec wa¿y 3980 g i ma
56 cm.

W dniach 26 – 27 maja br., na torze
regatowym w Bydgoszczy odby³o siê
Grand Prix Bydgoszczy w ramach II
Eliminacji Do Mistrzostw Polski w œli-
zgach. W zawodach udzia³ wziêli re-
prezentanci klubów i zawodnicy nie-
zrzeszeni z ca³ej Polski. Zawodnicy
rywalizowali w klasach: FSR 3,5 Stan-
dard, 3,5 Junior, 3,5 Senior, 7,5 Ju-
nior,  7,5 Senior i 15 Senior. Kêpiñ-
sko – wieruszowski „klan” pokona³
pozosta³ych zawodników w trzech kla-
sach: 3,5 Standard, 3,5 Junior, 3,5
Senior. W klasie seniorów prawdzi-
wym mistrzem okaza³ siê Maciej Szy-
mañski z Kêpna, który pokaza³ wspa-
nia³y kunszt w prowadzeniu swego
œlizgu, uprzedzaj¹c ataki aktualnego
mistrza Polski. Tym samym zaj¹³
pierwsze miejsce w swej klasie. Nie
mniejsze umiejêtnoœci posiada jego
syn – Piotr Szymañski, który jest ak-
tualnym mistrzem Polski w klasie 3,5

Kêpiñsko – wieruszowski
klan pogr¹¿y³ rywali

w trzech klasach
Junior. On tak¿e zdoby³ pierwsze
miejsce na podium. Na drugiej pozy-
cji w klasie 3,5 Junior uplasowa³ siê
£ukasz Dembecki z Wieruszowa, ustê-
puj¹c jedynie mistrzowi Polski – Pio-
trowi Szymañskiemu z Kêpna.
£ukasz Dembecki, dominuj¹cy w kla-
sie 3,5 Standard, kolejny raz zdoby³
pierwsze miejsce w tej klasie, staj¹c
w Bydgoszczy na najwy¿szym podium.
Tym samym zawodnicy z Kêpna i Wie-
ruszowa podzielili siê najwiêksz¹ ilo-
œci¹ punktów w mistrzostwach Polski.
Dobry pocz¹tek tegorocznego sezo-
nu wró¿y kolejne sukcesy zawodni-
kom z Kêpna i Wieruszowa. Mamy
nadziejê, ¿e na kolejnych miêdzyna-
rodowych zawodach, które odbêd¹
siê w dniach 9 – 10 czerwca w Jawo-
rze (województwo dolnoœl¹skie), kê-
piñsko – wieruszowski „klan” znowu
poka¿e sw¹ najwy¿sz¹ klasê.

G. Szymañski

W dniach 19- 20 maja 2007 r. z okazji
obchodów 90 rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego zorganizowany zosta³ I Rajd
Pieszy im. Powstañców Wielkopolskich.
Patronat nad obchodami, w które wpi-
sany zosta³ rajd obj¹³ Prezydent RP Lech
Kaczyñski oraz Komitet Honorowy 90
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Zasadniczym celem rajdu by³o aktywne
spêdzanie wolnego czasu przez m³odzie¿
wraz z promocj¹ wiedzy na temat histo-
rii Powstania Wielkopolskiego. Wœród
organizatorów rajdu znaleŸli siê Woje-
woda Wielkopolski, Wielkopolskie Ku-
ratorium Oœwiaty, Prezydent Miasta
Gniezna, Starosta Wrzesiñski, Burmistrz
Miasta i Gminy Czerniejewo, Nadleœnic-
two Czerniejewo, Nadleœnictwo Gniezno
oraz Stowarzyszenie Pokolenie 21.
Udzia³ w rajdzie wziêli uczniowie szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu województwa wielkopolskiego
podzieleni na grupy 10 – 15 osobowe
w towarzystwie opiekunów, g³ównie na-
uczycieli ze szkó³ bior¹cych udzia³ w raj-
dzie. Wœród uczestników nie zabrak³o
równie¿ m³odzie¿y z terenu powiatu wie-
ruszowskiego. Grupa, która liczy³a z
opiekunem 11 osób, to absolwenci Ze-
spo³u Szkó³ Nr 2 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Wieruszowie, aktywni
cz³onkowie Towarzystwa Historyczno –
Kulturalnego ,,ARSONIUM” dzia³aj¹ce-
go przy Zespole Szkó³ Nr 2. W trakcie
rajdu, który wyruszy³ w dniu 19 maja
spod dworca kolejowego we Wrzeœni i
przebiega³ malowniczymi terenami nad-
leœnictw Czerniejewo i Gniezno organi-
zowane by³y liczne konkursy historycz-
ne, których celem by³o poszerzenie
wœród uczestników wiedzy na temat
Powstania Wielkopolskiego. Po nocle-
gu w Czerniejewie uczestnicy wyruszyli
w dalsz¹ drogê, której punktem doce-
lowym mia³o byæ Gniezno – rynek i

I Rajd Pieszy im. Powstañców Wielkopolskich
Wrzeœnia – Gniezno 19 – 20. 05. 2007

katedra gnieŸnieñska. Oko³o godziny
15 uczestnicy rajdu dotarli na miejsce,
po zwiedzeniu katedry i zrobieni kilku
pami¹tkowych zdjêæ, grupa wieruszow-
ska uda³a siê w drogê powrotn¹ do
miejsca zamieszkania. Uczestnicy rajdu
chcieliby z³o¿yæ serdeczne podziêkowa-
nia na rêce Pani Burmistrz Iwony Szko-
piñskiej, która zapewni³a zarówno do-
wiezienie jak i odwiezienie m³odzie¿y
uczestnicz¹cej w rajdzie, bez jej wspar-
cia udzia³ w tej imprezie nie by³by nie-
mo¿liwy. Poza tym uczestnicy rajdu
zaopatrzeni zostali w stroje sportowe z
logo i herbem Wieruszowa, wyró¿nia-

j¹c siê w ten sposób na tle innych grup,
godnie reprezentuj¹c tym samym mia-
sto i gminê Wieruszów. Szczególne po-
dziêkowania nale¿¹ siê równie¿ panu
Paw³owi Grzesiakowi, który nie tylko by³
inicjatorem rajdu i udzia³u w nim gru-
py wieruszowskiej, ale tak¿e zapewni³
na ca³ej trasie przemarszu zaopatrze-
nie w napoje ch³odz¹ce dla wszystkich
uczestników rajdu. Poza tym m³odzie¿
wieruszowska dodatkowo otrzyma³a od
pana Grzesiaka peleryny przeciwdesz-
czowe na wypadek zmiany warunków
pogodowych.

Mariusz Dychto

DO KINA Z ITP!
Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawid³owo na zadane przez
nas pytanie czeka bilet do kina.

W jakim filmie Rowan Atkinson wyst¹pi³ w roli ksiêdza?

Na odpowiedŸ czekamy pod numerem tel. (062) 78 238 40 lub 0608 656 179.

Kasa kina czynna na godzinê przed seansem -
Tel. 78 222 88, 79 127 24, 79 127 10

Wakacje Jasia Fasoli

W kinie SOKOLNIA od
1 - 6.06.2007r. /pt-œr/

Godz. seansów:
pt-ndz:17.00

pon-œr :17.00, 19.00
Cena biletów: 12z³

Pewnego deszczowego popo³udnia
zachwycony Jaœ Fasola dowiaduje siê,
¿e w³aœnie zdoby³ pierwsz¹ nagrodê
w loterii parafialnej - tygodniowe
wakacje na po³udniu Francji oraz
now¹ kamerê wideo. Pojedzie do
Cannes w trakcie trwania tam
s³ynnego festiwalu filmowego...

Komedia Wielka Brytania 2007
Re¿yseria: Steve Bendelack
Scenariusz: Richard Curtis, Robin
Driscoll, Simon McBurney, Hamish
McColl
Obsada: Rowan Atkinson, Emma de
Caunes, Willem Dafoe, Jean Rochefort
Czas trwania: 90 min.
Film z napisami

WIERUSZÓW
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Aktualne
oferty pracy

Informacja
Gminy Lututów
dotycz¹ca wybudowanego wodoci¹gu wiejskiego w gminie
Lututów w 2006 roku w miejscowoœciach: Lututów-Kopani-
ny, Je¿opole-Józefina-Kluski z udzia³em œrodków finansowa-
nych Unii Europejskiej

Podstawowe dane
Nazwa Projektu

Budowa sieci wodoci¹gowej w gminie Lututów w miejsco-
woœciach: Lututów-Kopaniny, Je¿opole-Józefina-Kluski

Fundusz Strukturalny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program operacyjny
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Nazwa dzia³ania
Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji

Wartoœæ projektu
759 000,66 PLN brutto

Ogólna wartoœæ dofinansowania
601 984,02 PLN w tym œrodki Funduszu 531 162,37 PLN

Czas trwania projektu
Wrzesieñ – listopad 2006

Cel g³ówny: poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców m.in. poprzez two-
rzenie warunków do dywersyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej
Cele cz¹stkowe: poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców, poprawianie
infrastruktury technicznej
Opis projektu: projekt by³ realizowany w miesi¹cach wrzesieñ-listo-
pad 2006. Wykonano zgodnie z wnioskiem 5,48 km wodoci¹gu z
rur PCV Æ 90, 110, 160 oraz 46 szt. przy³¹czy zagrodowych z rur
PE Æ 32-40
Produkt projektu: wybudowany
wodoci¹g w miejscowoœciach Lutu-
tów-Kopaniny, Je¿opole- Józefina-
Kluski d³. 5,48 km
Rezultaty projektu: z wybudowane-
go wodoci¹gu korzysta 138 osób.

Rada Nadzorcza Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko –

W³asnoœciowej “Bursztyn”
zawiadamia,

¿e Zebranie Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni odbêdzie siê dnia
31.05.2007 roku o godzinie 17.00 w Gimnazjum Nr 1, ul Warszawska
123 a, z nastêpuj¹cym porz¹dkiem posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych goœci.
2. Sprawdzenie qworum zdolnego do podjêcia uchwa³.
3. Przyjêcie i zatwierdzenie porz¹dku obrad.
4. Wybór przewodnicz¹cego Zebrania, sekretarza oraz dwóch asesorów.
5. Wybór komisji:
- Skrutacyjnej – 3 osoby
- Uchwa³ i wniosków – 3 osoby
6. Przedstawienie sprawozdania z dzia³alnoœci Zarz¹du Spó³dzielni za
2006 rok – podjêcie uchwa³y.
7. Udzielenie absolutorium Zarz¹dowi za 2006 rok w g³osowaniu
tajnym – podjêcie uchwa³y.
8. Przedstawienie sprawozdania z dzia³alnoœci finansowo – ksiêgowej
za 2006 rok – podjêcie uchwa³y.
9. Przedstawienie sprawozdania z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej za
2006 rok – podjêcie uchwa³y.
10. Przedstawienie planu poprawy sytuacji ekonomiczno – finanso-
wej – podjêcie uchwa³y.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Odczytanie wniosków przez Komisjê Wnioskow¹ i przyjêcie po-
przez g³osowanie.
13. Zakoñczenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
(...) Zbigniew Nowak

Burmistrz
Wieruszowa

og³asza przetarg ustny nieograniczony
na wydzier¿awienie gruntu znajduj¹cego siê

w Wieruszowie przy ulicy Wschodniej
(czêœæ dzia³ek nr 2039/2 i 2040 ),

z przeznaczeniem na lokalizacjê 3 szt
montowanych z elementów gara¿y samochodowych

1. Dzia³ki gruntu przeznaczonego do wydzier¿a-
wienia maj¹ wymiary 6 x 3 m i po³o¿one s¹ w Wie-
ruszowie przy ul. Wschodniej obok istniej¹cych ga-
ra¿y samochodowych

2. Cena wywo³awcza za czynsz dzier¿awny wy-
nosi miesiêcznie 0,56 z³ + 22 % podatku VAT za 1 m
² gruntu

3.Przetarg odbêdzie siê w dniu 02 lipca 2007 roku
o godz. 11 – tej w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
Wieruszowie , ul. Rynek 1/7 – sala nr 27

4.Postanowienia ogólne
1) Przystêpuj¹cy do przetargu zobowi¹zany jest
wp³aciæ wadium w kwocie 13,00 z³ najpóŸniej do
dnia 27 czerwca 2007 roku na rachunek banko-
wy Urzêdu Miejskiego w Wieruszowie nr 46 1020
4564 0000 5102 0060 0619 w PKO BP S.A. O /
Wieruszów lub w kasie Urzêdu Miejskiego. Oso-
bom , które przetargu nie wygraj¹ wadium zo-
stanie zwrócone niezw³ocznie po zakoñczeniu
przetargu. W przypadku wygrania przetargu a
nie przyst¹pienia do podpisania umowy dzier¿a-
wy w terminie 14 dni od dnia przetargu wadium
przepada.
2) Szczegó³owe informacje na temat przetargu
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Wieru-
szowie – pokój nr 74, telefon 062 78 41 597

Burmistrz Wieruszowa
Iwona Szkopiñska

Burmistrz
Wieruszowa

og³asza przetarg ustny nieograniczony
na wynajem lokalu u¿ytkowego znajduj¹cego siê

w Wieruszowie przy ulicy Handlowej 6
( teren by³ego POM ), sk³adaj¹cego siê

z pomieszczeñ magazynowych, produkcyjnych
i biurowych oraz placu sk³adowego,

1. Przeznaczenie i opis obiektów
Lokal u¿ytkowy przeznaczony do wynajmu znajduje siê na nie-
ruchomoœci by³ego POM w Wieruszowie przy ul. Handlowej nr
6 i obejmuje nastêpuj¹ce obiekty:

1. Hala produkcyjna o pow. 450 m²
2. Wiata magazynowa o pow. 368 m²
3. Plac sk³adowy o pow. 300 m²
Mo¿liwy jest wynajem jednemu podmiotowi ³¹cznie wszyst-
kich obiektów jak te¿ ka¿dego z obiektów oddzielnie. Pre-
ferowany bêdzie najemca, który wynajmie wszystkie obiekty
³¹cznie

2. Cena wywo³awcza za wynajem wszystkich obiektów
zosta³a ustalona na kwotê 2202,00 z³
 miesiêcznie + 22% podatku VAT, zaœ cena wywo³awcza po-
szczególnych obiektów
 zosta³a ustalona w wysokoœci:
       - za wynajem hali produkcyjnej - 1350,00 + 22% VAT

  - za wynajem wiaty magazynowej – 552,00 + 22% VAT
  - za wynajem placu sk³adowego – 300,00 + 22% VAT

Dodatkowo najemca ponosi koszty ogrzewania od wynajmowa-
nej powierzchni, która jest ogrzewana ( pomieszczenia biurowe
oraz hala produkcyjna ), zwraca wynajmuj¹cemu czêœæ kosz-
tów dozoru obiektów oraz zobowi¹zany jest do uiszczania po-
datku od nieruchomoœci.

3. Przetarg odbêdzie siê w dniu 2 lipca 2007 roku o
godz. 10 – tej w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Wieruszowie ,
ul. Rynek 1/7 – sala nr 27

4. Postanowienia ogólne
1) Oferent, który zamierza prowadziæ w wynajêtym lokalu
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ musi spe³niaæ wszystkie wymaga-
ne prawem warunki do prowadzenia tej dzia³alnoœci.
2) Wadium w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej ( ³¹cznie
z podatkiem VAT), z zaokr¹gleniem w górê do pe³nego z³o-
tego, nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 27 czerwca 2007
roku na rachunek bankowy Urzêdu Miejskiego w Wieru-
szowie nr 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 w PKO BP
S.A. O / Wieruszów,
3) Osoba wy³oniona w przetargu jest zobowi¹zana do pod-
pisania umowy najmu w terminie 7 dni licz¹c od dnia
przeprowadzonego przetargu pod rygorem uznania i¿ od-
st¹pi³a od umowy
4) W przypadku nie podpisania umowy przez osobê wy³o-
nion¹ w wyniku przetargu w terminie, o którym mowa w
ust. 5 pkt 3 wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Wieruszowa
Iwona Szkopiñska

PUP Kêpno
Stanowisko: Sprzedawca
Stanowisko: Przedstawiciel handlowy
Stanowisko: Handlowiec
Stanowisko: Kelnerka – bufetowy
Stanowisko: Piekarz
Stanowisko: Kierowca kat. C+E
Stanowisko: Technik mechanik
Stanowisko: Mechanik maszyn
i urz¹dzeñ rolniczych
Stanowisko: Mechanik samochodowy
Stanowisko: Blacharz samochodowy
Stanowisko: In¿ynier budownictwa
Stanowisko: Operator dŸwigu
Stanowisko: Murarz
Stanowisko: Pomocnik murarza
Stanowisko: P³ytkarz
Stanowisko: Dekarz
Stanowisko: Tapeciarz
Stanowisko: Monta¿ysta p³yt gipsowo-
kartonowych
Stanowisko: Monter rusztowañ
Stanowisko: Malarz
Stanowisko: Pomocnik dekarza
Stanowisko: Elektryk
Stanowisko: Stolarz
Stanowisko: Pomocnik stolarza
Stanowisko: Tapicer – pomocnik
Stanowisko: Operator maszyn
do ciêcia pianki
Stanowisko: Krawcowa w tapicerstwie
Stanowisko: Krawcowa
Stanowisko: Œlusarz-spawacz
Stanowisko: In¿ynier mechanik
Stanowisko: Lakiernik
Stanowisko: Operator maszyn
sterowanych numerycznie
Stanowisko: Tokarz
Stanowisko: Frezer
Stanowisko: Monter konstrukcji stalowych
Stanowisko: Mistrz Produkcji
Stanowisko: Pracownik dzia³u
utrzymania ruchu
Stanowisko: Inspektor do spraw BHP
Stanowisko: Instalator sieci komp.
i telewizyjnych
Stanowisko: Monter urz¹dzeñ
elektronicznych
Stanowisko: Elektromechanik
Stanowisko: Pomocnik elektromontera
Stanowisko: Pracownik fizyczny
Stanowisko: Drobiarz
Stanowisko: Palacz
Stanowisko: Operator wózka wid³owego
Stanowisko: Ogrodnik
Stanowisko: Fryzjer
Stanowisko: Monter sieci gazowych
Stanowisko: Monter maszyn ch³odniczych
Stanowisko: Farmaceuta
Stanowisko: Doradca finansowo–
ubezpieczeniowy
Stanowisko: Doradca klienta
w firmie finansowej
Stanowisko: Magazynier
Stanowisko: Pracownik stacji paliw
Stanowisko: Nauczyciel jêzyka ang.
Stanowisko: Nauczyciel fizyki
Stanowisko: Nauczyciel techniki
Stanowisko: Nauczyciel plastyki
Stanowisko: Bibliotekarz
Stanowisko: Specjalista ds. sprzeda¿y
Stanowisko: Magister prawa
Stanowisko: Pracownik dzia³u sprzeda¿y

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ:
OFERTY PRACY  78-203-69

PUP Wieruszów
Stanowisko: Cieœla, dekarz
Stanowisko: Pomocnik murarza
Stanowisko: Tynkarz, murarz, malarz
Stanowisko: Stolarz , pomocnik stolarza
Stanowisko: Pracownik do produkcji wafli
Stanowisko: Hydraulik, murarz, p³ytkarz
Stanowisko: Monta¿ysta mebli
Stanowisko: Prezenter handlowy
Stanowisko: Pracownik fizyczny przy drewnie
Stanowisko: Cukiernik, piekarz
Stanowisko: Kierowca Kat. C+E
Stanowisko: Œlusarz

Wszelkie uwagi kierowaæ do Urzêdu Pracy,
tel. 062 78 41 553 wew. 26 oraz osobi-
œcie w siedzibie urzêdu.
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projekt: kopermedia@wp.pl

Œwiba 78
tel. (062) 79 12 800
fax (062) 79 12 801


