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Jak studiowaæ - to w Kaliszu!
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodo-

wa im. Prezydenta Stanis³awa Woj-
ciechowskiego w Kaliszu jest jedyn¹
autonomiczn¹ uczelni¹ w regionie.
Istniej¹ inne szko³y wy¿sze, ale s¹
to filie uniwersytetów, podleg³e
uczelniom- matkom, a szko³a kali-
ska jest w pe³ni niezale¿na- z w³a-
snym rektorem, którym jest prof. dr
hab. Czes³aw Glinkowski.

PWSZ powsta³a 8 lat temu, pocz¹t-
kowo nie maj¹c ani bazy material-
nej ani kadry nauczycieli akademic-
kich. Dziêki szybkiemu rozwojowi w
ci¹gu kilku lat sta³a siê jedn¹ z naj-
lepszych uczelni tego typu w Pol-
sce. Wed³ug rankingu szkó³‚ wy-
¿szych w kategorii uczelni zawodo-
wych przeprowadzonego przez re-
dakcjê dziennika „Rzeczpospolita”
oraz miesiêcznika „Perspektywy”
PWSZ im. Prezydenta Stanis³awa
Wojciechowskiego w Kaliszu zajê³a
I miejsce. To ogromny sukces- nie
pierwszy tej uczelni, bowiem w roku
2005 szko³a zajê³a I miejsce w ran-
kingu przeprowadzonym przez
Newsweek Polska. Na takie wyró¿-
nienie i uznanie uczelnia musia³a
sobie zapracowaæ. Dbano nie tylko
o jej rozwój pod wzglêdem kadry
dydaktycznej, bazy lokalowej czy po-
szerzania iloœci kierunków, na ja-
kich kszta³c¹ siê studenci, ale
przede wszystkim dbano o presti¿
uczelni, bo to potrzebne jest absol-
wentom staraj¹cym siê o zatrudnie-
nie czy te¿ przyjêcie na studia ma-
gisterskie. By u³atwiæ studentom
dalsz¹ naukê (na studiach drugie-
go stopnia- np. magisterskich uzu-
pe³niaj¹cych) uczelnia podpisa³a
porozumienia z renomowanymi
uczelniami wy¿szymi m.in. Akade-
mi¹ Ekonomiczn¹ w Poznaniu, Aka-
demi¹ Medyczn¹ w Poznaniu, Aka-
demi¹ Wychowania Fizycznego w
Poznaniu, Politechnik¹ Poznañsk¹,
Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹ w
Warszawie oraz z innymi uczelnia-
mi, które prowadz¹ studia drugie-
go stopnia.

Uczelnia zdobywa akredytacje ( do
tej pory uzyska³a je cztery a w naj-
bli¿szym czasie maj¹ byæ udzielone
kolejne ( miedzy innymi na stu-
diach medycznych). Akredytacja
daje pe³n¹ uznawalnoœæ studiów- co
równie¿ ma znaczenie dla studen-
tów.

G³ównym celem Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Zawodowej w Kaliszu
jest oferowanie wysokiej jakoœci
kszta³cenia na poziomie wy¿szym za-
wodowym odpowiadaj¹cym standar-
dom Unii Europejskiej. W ramach
programów studiów poszczególnych
kierunków proponowane s¹ treœci
odpowiadaj¹ce wspó³czesnym ten-
dencjom kszta³cenia zawodowego, z
du¿¹ iloœci¹ zajêæ z kszta³cenia jêzy-
kowego, informatycznego oraz
praktyk zawodowych. Wszystkie te
dzia³ania maj¹ sprzyjaæ wszechstron-
nemu przygotowaniu absolwentów
do podjêcia pracy na stanowiskach
kierowniczych œredniego szczebla
zarz¹dzania w przemyœle, admini-
stracji samorz¹dowej a tak¿e do
podjêcia w³asnej dzia³alnoœci gospo-
darczej. Za³o¿ono, ¿e absolwent
PWSZ bêdzie potrafi³ w sposób pro-
fesjonalny znaleŸæ siê na konkuren-

cyjnym rynku pracy, bêdzie przygo-
towany do samokszta³cenia siê i
przekwalifikowania. Wszystkie te
dzia³ania s¹ doceniane przez stu-
dentów, których z roku na rok przy-
bywa- obecnie w roku akademickim
2006/2007 naukê pobiera blisko 6
tysiêcy studentów.

Zagraniczni
partnerzy

W³adzom Uczelni zale¿y na umiê-
dzynarodowieniu studiów. PWSZ
wspó³pracuje z zagranicznymi
oœrodkami naukowymi, realizuj¹c
wspólne przedsiêwziêcia w zakresie
wymiany studentów i kadry nauko-
wo- dydaktycznej, sympozjów oraz
szeroko rozumianej wymiany do-
œwiadczeñ w dziedzinie edukacji.
Wspó³praca skupia siê g³ównie na
krajach Unii Europejskiej. PWSZ w
Kaliszu ma podpisane umowy o
wspó³pracy z uczelniami z Bu³garii,
Niemiec, Turcji, Rumunii, S³owacji
i Bia³orusi. Od 2004r uczelnia ak-
tywnie uczestniczy w europejskim
programie wymiany studentów i wy-
k³adowców „Socrates-Erazmus”. W
programie bierze udzia³‚ kilkaset
europejskich szkó³‚ wy¿szych. Stu-
denci maj¹ mo¿liwoœæ studiowania
za granic¹ ( co wliczane jest do
okresu studiów). W ramach progra-
mu Leonardo da Vinci studenci
mog¹ odbywaæ trzymiesiêczne prak-
tyki za granic¹. Uczelnia wprowa-
dzi³a Europejski System Transferu
Punktów (ECTS), co pozwala stu-
dentom konstruowaæ miêdzynaro-
dow¹ œcie¿kê studiów.

Studia

pierwszego stopnia

PWSZ oferuje studia pierwszego
stopnia, które trwaj¹ 6 lub 7 seme-
strów (w zale¿noœci od kierunku).
Absolwenci otrzymuj¹ dyplom
ukoñczenia studiów wy¿szych zawo-
dowych (tytu³‚ licencjata lub in¿y-
niera) i mo¿liwoœæ kontynuowania
nauki na studiach drugiego stopnia.

Uczelnia oferuje nastêpuj¹ce for-
my studiów:

- studia stacjonarne dzienne- naj-
lepsze dla osób, które nie podjê³y
jeszcze pracy zawodowej, zajêcia od-
bywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹t-
ku.

- studia niestacjonarne - zaoczne-
prowadzone s¹ g³ównie z myœl¹ o
osobach aktywnych zawodowo, któ-
re nie mog¹ uczestniczyæ w zajê-
ciach w dni powszednie. Zajêcia
odbywaj¹ siê w weekendy od pi¹t-
ku do niedzieli (2-3 zjazdy w mie-
si¹cu).

Kandydaci na studia w PWSZ maj¹
do wyboru:

- studia licencjackie- studia pierw-
szego stopnia- trwaj¹ 6- 7 semestrów
i koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u li-
cencjata

- studia in¿ynierskie- studia pierw-
szego stopnia, trwaj¹ 7 semestrów i
koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u in¿y-
niera

- studia pomostowe- na kierun-
kach pielêgniarstwo i po³o¿nictwo-

studia pierwszego stopnia dla osób
posiadaj¹cych dyplom pielêgniarki
lub po³o¿nej. Studia koñcz¹ siê uzy-
skaniem tytu³u licencjata pielêgniar-
stwa lub po³o¿nictwa.

Kierunki
i specjalnoœci

Kierunek: Zarz¹dzanie
specjalnoœæ: Zarz¹dzanie Bizne-

sem, Zarz¹dzanie w Instytucjach Sa-
morz¹dowych, Zarz¹dzanie Bezpie-
czeñstwem, Zarz¹dzanie Sportem i
Rekreacj¹, Biznes Miêdzynarodowy.

Kierunek:
Elektrotechnika:
specjalnoœæ: Elektroenergetyka,

Technologia Informacyjna w Elek-
tronice

Kierunek:
In¿ynieria Œrodowiskowa:
Specjalnoœæ In¿ynieria Ochrony

Œrodowiska

Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn:
specjalnoœæ Budowa Silników Lot-

niczych, Technologia Maszyn, Infor-
matyka Przemys³owa

Kierunek: Fizjoterapia,
Kierunek: Ratownictwo Medyczne

Kierunek: Pielêgniarstwo
Kierunek: Po³o¿nictwo
Studia pomostowe w zakresie Po-

³o¿nictwa i pielêgniarstwa.

Wszelkich informacji na temat re-
krutacji udziela Biuro Rekrutacji ul.
Nowy Œwiat 4,

62-800 Kalisz, tel. 062 76 79 566,
062 76 79 520 ,

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl
Termin sk³adania dokumentów na

studia stacjonarne up³ywa 31 lipca
2007r ,

na studia niestacjonarne i pomo-
stowe - do 15 wrzeœnia.

Poniewa¿ studia to oprócz nauki
równie¿ „studenckie ¿ycie” uczelnia
daje studentom wiele mo¿liwoœci
rozwoju ich zainteresowañ, umiejêt-
noœci czy sprawnoœci fizycznej. Ka¿-
dy mo¿e uczestniczyæ w ¿yciu stu-
denckim, dzia³aæ i pracowaæ na
rzecz uczelni i spo³ecznoœci akade-
mickiej. Entuzjaœci muzyki chóral-
nej mog¹ uczestniczyæ w zajêciach
Chóru Uczelnianego, dzia³a Intere-
suj¹cy Teatr Satyryczny oraz stu-
dencki Kabaret „Klakier” , na stu-
dentów zajmuj¹cych siê sportem
wyczynowym czeka Klub Uczelnia-
ny AZS.  Kaliska PWSZ stara siê
tworzyæ i pielêgnowaæ tradycje ¿ycia
akademickiego. Z inicjatywy organi-
zacji studenckich, przy wsparciu
w³adz uczelni organizowane s¹ tra-
dycyjne Otrzêsiny, Po³owinki i Ju-
wenalia, które sta³y siê istotnym ele-
mentem wydarzeñ, kulturalnych
miasta. Co roku organizowane s¹
obozy integracyjne dla nowo przy-
jêtych studentów a tak¿e letnie i
zimowe obozy rekreacyjno-sporto-
we.

Wiêc jak studiowaæ to tylko w Ka-
liszu.

Bralin

Mali aktorzy
z gminy Bralin

18 czerwca br. w sali kina „Niesob” odby³ siê VII
Gminny Konkurs Recytatorski „Ma³y Aktor”, w którym
udzia³ wziêli uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych

z Bralina, Nowej Wsi Ksi¹¿êcej i Mielêcina.

Laureaci konkursu „Ma³y Aktor”
KLASA I

1.Sara Kruszelnicka – SP Bralin
2. Karina Kwiatek – SP Bralin
3. Zuzanna Kuropka – SP Bralin
Wyró¿nienie dla Agaty Chwo³ka –

SP Bralin

KLASA II
1. Nina Sobczak – SP Bralin
2. Daria D³ugowska – SP Bralin
3. Dorota Stró¿yñska – SP Mielêcin
Wyró¿nienie dla Aleksandry Terelak

- SP Bralin

Konkurs organizowany jest co roku
z inicjatywy nauczycielki Szko³y Pod-
stawowej w Bralinie – Ewy Mikitów.
Patronat nad konkursem sprawuje
kierownik ZOOKiS w Bralinie – S³a-
womir B¹k oraz dyrektor braliñskiej
podstawówki Adam Pruban.

Konkurs ma na celu wy³onienie ak-
torsko utalentowanych dzieci w na-
uczaniu zintegrowanym na terenie
gminy, przygotowanie ich do udzia³u
w konkursach recytatorskich organi-
zowanych w starszych klasach, obycie
ze scen¹, mikrofonem i publiczno-
œci¹, a tak¿e integracjê uczniów klas
I-III ze szkó³ gminnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkur-
sie by³o zaprezentowanie wiersza do-
wolnie wybranego autora. Mini scen-
ki aktorskie mog³y zostaæ wzbogaco-
ne poprzez rekwizyt, stroje, elemen-
ty dekoracyjne i ró¿ne akcesoria.

Uczestników wy³oniono w I etapie
szkolnym w macierzystych placów-

kach, a zadaniem jury by³o wy³onie-
nie najbardziej utalentowanych arty-
stów w poszczególnych kategoriach
wiekowych. By³o to zadanie trudne,
poniewa¿ konkurs sta³ na wysokim
poziomie. Wszyscy uczestnicy mieli
piêknie dopracowane prezentacje.

Mali aktorzy wcielili siê w bohate-
rów poezji J. Brzechwy i J. Tuwima.

Ostatecznie komisja w sk³adzie:
przewodnicz¹cy – dyrektor Krystyna
¯ary, polonistka – Jolanta Cudnie-
wicz, Janina Habelska z Nowej Wsi
Ks. oraz Teresa Pó³kownik z Mielêci-
na, wy³oni³a laureatów.

Najlepsi otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez kie-
rownika ZOOKiS – S. B¹ka i E. Miki-
tów.

Imprezê uatrakcyjni³a inscenizacja
„Jarzêbinka” wyre¿yserowana przez
nauczycielkê SP Bralin – El¿bietê Sli-
piko. Barwne stroje i oryginalna sce-
nografia dope³ni³y ca³oœci. Ponad 130
uczniów oklaskiwa³o wystêpy ma³ych
aktorów.

Konkurs recytatorski od kilku ju¿ lat
cieszy siê w gminie Bralin nies³abn¹c¹
popularnoœci¹ i zainteresowaniem.

/red/

KLASA III
1. Mi³osz Su³kowski – SP Nowa Wieœ

Ks.
2. Laura Terelak – SP Bralin
3. Kinga He³miñska – SP Nowa Wieœ

Ks.
Wyró¿nienie dla Grzegorza Pietrza-

ka – SP Mielêcin

DO KINA Z ITP!
Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawid³owo na zadane przez

nas pytanie czeka bilet do kina.

Kto w polskiej wersji jêzykowej filmu „Happy Wkrêt” u¿ycza g³osu Czarodziejowi?

Co oznacza pseudonim Edith Piaf?
Na odpowiedŸ czekamy pod numerem tel. (062) 78 238 40 lub 0608 656 179.

Happy Wkrêt
od 29.06-02.07.2007r. /Pt-pon/

Godz. seansów: 17.00,
Sob-ndz – 15.00 i 17.00

Cena biletów: 10z³

Niczego nie ¿a³ujê -

Edith Piaf
od 29.06-02.07.2007r. /Pt-pon/

Godz. seansów: 19.00
Cena biletów: 12z³
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PIKNIK W G£AZIE
13 czerwca 95 uczestników ze Szko³y Podstawowej w Olszowie wyjecha³o

do Domu Wczasów Dzieciêcych w G³azie ko³o Galewic.
Na pocz¹tku podzieliliœmy siê na
grupy, ka¿da robi³a co innego. Gdy
jedna by³a nad stawem, druga przy
stadninie to trzecia hasa³a po placu
zabaw. Nad wod¹ by³o fajnie – ka¿-
dy p³yn¹³ ³ódk¹, a starsi mogli po-
si¹œæ umiejêtnoœæ sterowania rowe-
rem wodnym. By³o trochê strachu,
by z pomostu bezpiecznie dostaæ siê
na ³ódŸ lub rower, ale dla chc¹cego
nic trudnego. Ciekawym doœwiad-

czeniem by³a przeja¿d¿ka konna.
Ka¿dy dosiad³ wybranego rumaka i
o dziwo nikt siê nie ba³ (no chyba
trochê wychowawczynie). W warun-
kach polowych zjedliœmy pyszn¹ po-
midorow¹. Dodatkowo Rodzice za-
opatrzyli nas w napoje i przek¹ski.
Kalorie spaliliœmy na boiskach do
gry w pi³kê no¿n¹ i siatkow¹. Naj-
m³odsi oblegali tory przeszkód.
Potem by³ grill z kie³baskami. Kto

chcia³ móg³ sobie samodzielnie
upiec kie³baskê przy ognisku. Choæ
niektórym czasem wychodzi³y wê-
gielki, to i tak zajadaliœmy, bo na
œwie¿ym powietrzu lepiej smakuje.
Na koniec tu¿ przed wyjazdem do
domu trochê pokropi³o, ale my by-
liœmy ju¿ tak zmêczeni, ¿e niektó-
rzy chyba nawet tego nie zauwa¿yli.
Do Olszowy wróciliœmy padniêci i
bardzo zadowoleni.

JF

Festyn w  Œwibie na powitanie lata
Na boisku przy miejscowej Szkole Podstawowej  w Œwibie odby³ siê festyn,

który w godzinach popo³udniowych dostarczy³ sporo rozrywki i zabawy dla
m³odzie¿y i nie tylko. Wieczorem na zabawie tanecznej na œwie¿ym  powie-
trzu bawili siê ju¿ tylko doroœli przy muzyce zespo³u „ Bakcyl”. W trakcie
festynu oprócz tradycyjnych stoisk gastronomicznych by³a te¿ loteria fanto-
wa. Organizatorami festynu  by³a Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Œwibie wraz z gronem pedagogicznym.

J. Przyby³
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Gmina Trzcinica

Motyle ksi¹¿kowe
opanowa³y biblioteki

12 i 13 czerwca br. w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom, w bibliotekach

publicznych w gminie Trzcinica, odby³y siê imprezy
czytelnicze po³¹czone z g³oœnym czytaniem ksi¹¿ek.

12 czerwca br. w Filii Bibliotecznej w
Laskach, zaproszeni goœcie: wójt gmi-
ny Trzcinica Grzegorz Hadzik, Renata
Goœæ – dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Trzcinicy, Wies³awa Trzêsic-
ka – wicedyrektor Zespo³u Szkó³ w La-
skach, Zofia Kwaœniak – inspektor z
Urzêdu Gminy Trzcinica, Barbara
Urbañska – emerytowany nauczyciel,
Renata Marczak – nauczyciel bibliote-
karz, Cecylia Pilarska – kierownik Filii
Bibliotecznej w ramach VI Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom
czytali dzieciom z Zespo³u Szkó³ w
Laskach oraz Przedszkola Samorz¹do-
wego baœñ „Kwiat paproci”. Zaprosze-
ni goœcie wys³uchali natomiast legendy
o nazwie miejscowoœci Laski – „Legen-
da o ksiê¿nej Laseckiej”.

Natomiast w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Trzcinicy w dniu 13 czerwca
odby³a siê impreza czytelnicza dla dzie-
ci z Przedszkola Samorz¹dowego w
Trzcinicy pn. „Spotkanie u Motyli Ksi¹¿-
kowych”. Tego dnia biblioteka zosta³a
udekorowana kolorowymi motylkami.
Motylki nie tylko ozdobi³y wnêtrze pla-
cówki, ale równie¿ ka¿dy ma³y czytel-
nik otrzyma³ go ze swoim imieniem –
a to dlatego, ¿e dzieciom jeszcze czy-
taj¹ rodzice, wiêc zamiast czytelnikami
biblioteki, tego dnia nazywa³y siê Mo-
tylkami Ksi¹¿kowymi.

W zwi¹zku z tym, ¿e rok 2007 jest
rokiem 100-lecia urodzin szwedzkiej pi-
sarki Astrid Lindgren, fragment jej
ksi¹¿ki pt. „Dzieci z ulicy Awanturni-
ków” czytali dzieciom: Justyna Muszal-
ska – inspektor z Urzêdu Gminy Trzci-

nica, Zofia Kwaœniak – inspektor z
Urzêdu Gminy Trzcinica, Ewa Gaze –
nauczyciel bibliotekarz z Zespo³u Szkó³
w Trzcinicy, Cecylia Pilarska – kierow-
nik Filii Bibliotecznej, Renata Goœæ -
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy, Jagoda Olejnik – sta¿ystka
biblioteki.

Po przeczytani rozdzia³u „Podró¿ do
dziadków”, dzieci w bibliotece ogl¹da-
³y ksi¹¿ki, opowiada³y o swoich ulubio-
nych ksi¹¿kach i pe³ne nowych wra¿eñ
wróci³y do przedszkola.

W czerwcu 2001 Fundacja zainaugu-
rowa³a kampaniê spo³eczn¹ „Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom”, w celu uœwiado-
mienia spo³eczeñstwu ogromnego zna-
czenia czytania dziecku dla jego roz-
woju emocjonalnego oraz wyrobienia
u doros³ych nawyku codziennego czy-
tania dzieciom. Naukowcy i praktycy
zgodnie twierdz¹, ¿e czytanie dziecku
na g³os uczy je jêzyka i myœlenia, roz-
wija pamiêæ i wyobraŸniê, przynosi wie-
dzê i wzorce moralnych zachowañ,
wzmacnia samouznanie. Czytanie nie-
mowlêciu stymuluje jego umys³ i bu-
duje skojarzenie czytania z przyjemno-
œci¹, czytanie na g³os kilkulatkowi po-
zwala mu zrozumieæ siebie i œwiat,
wspólne czytanie z nastolatkiem pozwa-
la zachowaæ lub odbudowaæ wiêŸ i
pomaga mu w pokonaniu wielu pro-
blemów wieku dorastania. Tak¿e dzie-
ci niepe³nosprawne dziêki g³oœnemu
czytaniu znacznie lepiej siê rozwijaj¹.
Natomiast w czerwcu 2002 po raz
pierwszy Fundacja zorganizowa³a Ogól-
nopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom.

/red/

Perzów

G³oœne czytanie najm³odszym
14 czerwca w przedszkolu w Perzowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia

Czytania Dzieciom po raz kolejny odby³o siê g³oœne czytanie dzieciom.

Na zakoñczenie wszyscy skosztowali pysznego tortu z tortu z napi-
sem „Ca³a Polska czyta dzieciom”.

Organizatorem spotkania by³a Bi-
blioteka Publiczna w Perzowie. W
rolê lektorów g³oœnego czytania
wcielili siê: wójt gminy Barbara Ku-
charska, wicestarosta Zenon Ka-
sprzak, lekarz stomatolog Miros³a-
wa Skalska oraz dyrektor Biblioteki
w Trzcinicy Renata Goœæ.

Dzieci wys³ucha³y opowiadania au-
torstwa Anny Casalis, których boha-
terem jest Tupcio Chrupcio, a w re-
wan¿u przygotowa³y dla goœci krót-
kie przedstawienie o wilku i sied-
miu koŸl¹tkach. Na zakoñczenie
spotkania wszyscy zasiedli do pysz-
nego tortu przygotowanego specjal-
nie na tê okazjê z napisem „Ca³a
Polska czyta dzieciom”, jak co roku
upieczonego w perzowskiej Piekar-
ni Tadeusza Baliñskiego.

/red/ Bohaterem czytanych przez goœci opowiadañ by³ Tupcio Chrupcio.

Najm³odsi przygotowali dla lektorów krótkie przedstawienie.

Zakoñczenie roku szkolnego w SP Kierzno
22 czerwca, jak w ca³ej Polsce, w

Szkole Podstawowej w Kierznie odby-
³o  siê uroczyste zakoñczenie roku
szkolnego 2006/2007. Integraln¹ czê-
œci¹ uroczystoœci, jak co roku, by³a
msza œw. celebrowana przez ks. Jerze-
go Ga³êskiego. Pani dyrektor Maria
Burza³a rozpoczê³a uroczystoœæ od
przywitania goœci, ks. kanonika Jerze-
go Ga³êskiego, Radnego Eugeniusza
Przyby³a, so³tysa wsi Henryka Solec-
kiego, przedstawicieli Rady Rodziców,
nauczycieli i uczniów. W swoim wy-
st¹pieniu podziêkowa³a wszystkim
pracownikom szko³y, nauczycielom i
uczniom za ich zaanga¿owanie w
pracy. Nastêpnie wrêczono nagrody
i dyplomy uczniom, wyró¿niaj¹cym
siê w nauce i w pracach na rzecz
organizacji szkolnych. Dzieñ ten, na
d³ugo zostanie zapisany w pamiêci
uczniów klasy VI, która ¿egna³a siê
ze szko³¹ podstawow¹ i na tê okazjê
przygotowa³a wraz z m³odszymi ko-
le¿ankami i kolegami przedstawie-
nie, wyra¿aj¹ce wspomnienie swojej
szko³y.

B. Chwo³ka

Dzieci z Kierzna na Zielonej Szkole w Miêdzygórzu
Ju¿ po raz trzeci uczniowie ze

Szko³y Podstawowej w Kierznie wy-
jechali na zielon¹ szko³ê. W po-
przednich latach by³y to pobyty w
Œwinoujœciu i Zakopanem. Tym ra-
zem jako miejsce pobytu wybrano
malownicz¹ miejscowoœæ Miêdzy-
górze, po³o¿on¹ w Masywie Œnie-
¿nika, w paœmie Sudetów.  Bezpo-
œrednie otoczenie lasów, czyste po-
wietrze, potoki górskie, brak ma-
sowego ruchu turystycznego po-
zwalaj¹ na wypoczynek, rekreacjê
a tak¿e  na realizacjê za³o¿onych
celów pobytu. Zamieszkaliœmy w
hotelu „Nad wodospadem”, po³o-
¿onym obok wodospadu na rzece
Wilczka. Miêdzygórze, ze wzglêdu

na swoje po³o¿enie, stanowi dobry
punkt wypadowy na okoliczne
szczyty. Uczestnicy pokonali wiele
tras turystycznych miêdzy innymi
na Œnie¿nik i Igliczn¹ (sanktu-
arium Maria Œnie¿na).  Atrakcj¹
by³ pobyt w Ogrodzie Bajek i Ja-
skini NiedŸwiedziej oraz wjazd
kolejk¹ krzese³kow¹ na Czarn¹
Górê. Podczas wêdrówek realizo-
waliœmy œcie¿ki przyrodnicze, zwie-
dzaliœmy rezerwaty a potwierdze-
niem ich realizacji by³o prowadze-
nie ksi¹¿eczki Turysta przyrodnik
uprawniaj¹cej do  zdobywania ko-
lejnych odznak (wielu uczniów ju¿
zdoby³a br¹zowe  odznaki w ubie-
g³ym roku). Po wyczerpuj¹cych,

górskich wêdrówkach odbywa³y siê
zajêcia edukacyjne i integracyjne
w miejscu zakwaterowania. Piêcio-
dniowy pobyt bardzo szybko min¹³
i wszyscy pe³ni wra¿eñ 21 czerw-
ca, w przeddzieñ zakoñczenia
roku szkolnego, wrócili do domu.
Organizatorami i jednoczeœnie
opiekunami grupy by³y nauczyciel-
ki Barbara Chwo³ka i Magdalena
Pregiel. Realizacjê przedsiêwziêcia
wspomogli: Rada Rodziców SP
Kierzno i Radny Gminy Kêpno Eu-
geniusz Przyby³, który zrefundowa³
w ca³oœci koszt pobytu jednej z
uczestniczek.

Bardzo im za to dziêkujemy!
B. Chwo³ka
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Czytali w cieniu lokomotywyCzytali w cieniu lokomotywyCzytali w cieniu lokomotywyCzytali w cieniu lokomotywyCzytali w cieniu lokomotywy
Ju¿ po raz drugi w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” kêpiñskie

przedszkolaki zaproszone zosta³y na dworzec PKP, gdzie w cieniu zabytkowej
lokomotywy wys³ucha³y... „Lokomotywy” autorstwa Juliana Tuwima.

Przedszkolaki by³y zachwycone ca³kiem now¹ dla nich sceneri¹, w której odby³o siê spotkanie ze s³ynnym wierszem Juliana Tuwima.

x

Imprezê zorganizowa³a Powia-
towa Biblioteka Publiczna w Kêp-
nie wspólnie ze Stowarzyszeniem
na rzecz Kolei Wieluñsko-Wro-
c³awskiej. W roli lektorsów wyst¹-
pili: kêpiñski wicestarosta Zenon
Kasprzak, pracownik PKP El¿bie-
ta Wrzalska, Gabriela Kurzawa z
Komendy Powiatowej Policji oraz
Mariusz Szczepañski z Komendy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

Do wys³uchania „Lokomotywy”
nieprzypadkowo zaproszono
dzieci z Przedszkola Samorz¹do-
wego nr 2 w Kêpnie, bowiem ta
placówka wst¹pi³a w³aœnie do
„Klubu Czytaj¹cych Przedszkoli”,
bêd¹cego jednym z programów
Fundacji ABCXXI „Ca³a Polska
czyta dzieciom”.

- Wybraliœmy „Lokomotywê” Julia-
na Tuwima, poniewa¿ okaza³o siê,
¿e jest to jeden z najczêœciej czyta-
nych utworów w ramach Ogólno-
polskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom – stwierdzi³ dyrektor PBP
Wies³aw Walas. – A gdzie lepiej za-
prezentowaæ dzieciom ten wiersz jak
nie w scenerii prawdziwego dwor-
ca kolejowego, tym bardziej, ¿e
mamy tu jeszcze wspania³¹ zabyt-
kow¹ lokomotywê i warto byœmy o
tym pamiêtali.

/bem/

Lektorzy nie mieli problemu z odpowiednim wczuciem siê w klimat odczytywanego tekstu.

„Stoi na stacji lokomotywa, Ciê¿ka, ogromna i pot z niej sp³ywa...”

Bralin

Czytali przedszkolakom
19 czerwca 2007 r. w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w
Bralinie odby³o siê g³oœne czytanie dla najm³odszych.

Spotkanie zorganizowa³a Biblioteka
Publiczna w Bralinie wspólnie z Przed-
szkolem. Jak co roku czytanie przepro-
wadzone by³o w ca³ym powiecie kêpiñ-
skim w ramach akcji „Ca³a Polska czy-
tam dzieciom”. Tym razem czytano
opowiadania Astrid Lindgren, najpo-
pularniejszej autorki dzieciêcej XX
wieku w celu uczczenia 5 rocznicy
œmierci i 100 rocznicy urodzin pisarki,
przypadaj¹cych w³aœnie w tym roku.

Braliñskim przedszkolakom „Dzieci z
ulicy Awanturników” czytali: wójt gmi-
ny Bralin Roman Wojtysiak, Renata
Goœæ - koordynator wojewódzki kam-
panii „Ca³a Polska czytam dzieciom”,
Stanis³aw Marzec - policjant z Bralina,
Krzysztof Slipiko - przedstawiciel OSP

Bralin oraz mi³oœnik motocykli i radny
gminy Bralin Marek Markiewicz, który
wraz z asyst¹ przyjecha³ na piêknym
motorze.

Po wys³uchaniu opowiadania Renata
Goœæ wspólnie z dzieæmi rozmawia³a o
perypetiach ma³ej Lotty i jej rodzeñ-
stwie, a nastêpnie wrêczy³a Dyplomy
Uznania za udzia³, ¿yczliwoœæ i wspar-
cie dla Przedszkola jak i dla czytaj¹-
cych goœci. Natomiast wójt gminy w
imieniu lektorów przekaza³ na rêce
pani dyrektor ksi¹¿kê pt. „Dzieci z uli-
cy Awanturników” oraz s³odycze. Na za-
koñczenie dzieci obejrza³y paradê
dwóch motocyklistów, którzy zaprezen-
towali siê w pe³nej gali.

/red/

Fantastyczna fotograficzna przygoda
Udzia³ w tegorocznej edycji konkursu „Ziemia Kêpiñska w obiektywie” okaza³

siê wspania³ym prze¿yciem dla uczniów klasy integracyjnej Szko³y Podstawowej
w Hanulinie, którzy za swoje prace otrzymali wyró¿nienie w kategorii zabytki.

Jak podkreœla nauczycielka ch³opców Dorota Wójcik, Da-
mian, S³awek, Bartek i Piotrek wziêli udzia³ w konkursie
dziêki szczêœliwemu zbiegowi okolicznoœci.

- W kwietniu na lekcjach jêzyka polskiego realizowa³am z
uczniami niepe³nosprawnymi temat „Miejsca pamiêci narodo-
wej”. Mówiliœmy o pomnikach w Warszawie i w naszej okolicy.
Podobne zajêcia przeprowadzi³am te¿ w œwietlicy z udzia³em
ucznia niepe³nosprawnego z klasy VI. W celu podsumowania
tej tematyki po obchodach Œwiêta Konstytucji 3 Maja zorga-
nizowa³am dla tych uczniów wycieczkê po miejscach pamiê-
ci narodowej na terenie naszej gminy - opowiada D. Wój-
cik.

Podczas wycieczki uczniowie sk³adali pod pomnikami
kwiaty i zapalali znicze. – Robiliœmy te¿ zdjêcia – dodaje
nauczycielka.- Ja fotografowa³am dzieci na tle pomników, a
dzieci fotografowa³y obiekty.

Jak okaza³o siê póŸniej, zrobione wówczas przez uczniów
zdjêcia œwietnie nadawa³y siê do udzia³u w konkursie or-
ganizowanym przez Samorz¹dow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w
Kêpnie. Ch³opcy entuzjastycznie przyjêli wiadomoœæ o
udziale w konkursie, a uroczyste og³oszenie wyników, pod-
czas którego odebrali za sw¹ pracê gratulacje i nagrody z
pewnoœci¹ zapamiêtaj¹ na d³ugo.

/bem/
Bartek, S³awek, Piotrek i Damian ze swoj¹ nauczycielk¹ pod
pomnikiem upamiêtniaj¹cym „Krwaw¹ Noc Kêpiñsk¹”.

Dodatkowe p³atne
patrole policji

Podobnie jak przed rokiem zosta³o podpisane
porozumienie pomiêdzy gmin¹ Kêpno a

Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim
Policji oraz Komend¹ Powiatow¹ Policji w

Kêpnie w sprawie pe³nienia przez policjantów
dodatkowych s³u¿b prewencyjnych w okresie

letnim. Na realizacjê programu gmina
przeznaczy³a œrodki w wysokoœci 25 600 z³.

– Dodatkowe patrole prowadzone w
roku ubieg³ym spotka³y siê z bardzo po-
zytywnym odbiorem spo³ecznym - zazna-
cza burmistrz Piotr Psikus.

Miejsca, w których pe³nione bêd¹
p³atne patrole prewencyjne to, m.in.
teren KOSIR-u, parki miejskie, boisko
KS Polonia, miejski basen k¹pielowy,
boiska szkó³ podstawowych i gimna-
zjów, place zabaw, centrum miasta, a

tak¿e sklepy i lokale gastronomiczne,
w których podawany jest alkohol.
Przewiduje siê udzia³ w patrolach
cz³onków Gminnej Komisji Profilak-
tyki i Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych.

Dodatkowe patrole bêd¹ pojawiaæ
siê na terenie miasta do koñca wrze-
œnia.

/bem/
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ChodŸ, pomaluj mój œwiat
„Apelujê do wszystkich, abyœmy zaczêli

odkrywaæ piêkno œwiata”
Czes³aw Niemen

Od piêciu lat piêkno œwiata odkrywane jest
dziêki plenerom w Mikorzynie. To w³aœnie tam
odbywaj¹ siê Warsztaty Plastyczne pn. „ChodŸ,

pomaluj mój œwiat”, w których bior¹ udzia³
dzieci i m³odzie¿ szkó³ miasta i gminy Kêpno.

Zajêcia prowadzone s¹ przez stu-
dentów kierunku edukacja artystycz-
na w zakresie sztuk plastycznych
Wydzia³u Pedagogiczno-Artystycznego
w Kaliszu UAM w Poznaniu. Organi-
zatorami tego przedsiêwziêcia s¹: Sto-
warzyszenie na Rzecz Dzieci i M³o-
dzie¿y „Cor Unum” w Kêpnie, Wy-
dzia³ Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzê-
du Miasta i Gminy Kêpno oraz Uni-
wersytet im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu, Wydzia³ Pedagogiczno-Artystycz-
ny w Kaliszu, Pracownia Metodyki
Edukacji Plastycznej. Ka¿dego roku
studenci prowadz¹ zajêcia pod kie-
runkiem opiekunów naukowo-dydak-
tycznych Wydzia³u Pedagogiczno-Ar-
tystycznego w Kaliszu. W tym roku
opiekê merytoryczn¹ sprawowali mgr
Anna Sobczyk i mgr Kajetan Wiœniew-
ski. Zajêcia prowadzili: Marta Bzdê-
ga, Zofia Caliñska, Joanna Czajczyñ-
ska, Natalia Czarciñska, Anna Gajzler,
Agata Godz, £ukasz Krawczyk, Karo-
lina Œwiderska.

Koordynatorami tegorocznych
warsztatów z ramienia Stowarzyszenia
COR UNUM by³y panie Katarzyna
Górka i Hanna WoŸniak oraz  Justy-
na Klimecka, a z Urzêdu Miasta i
Gminy Kêpno panie: Ma³gorzata Fra-
la-Kêdzior, Justyna Jarych, Karolina
Górecka i Magdalena Kremer.

Uczestnicy warsztatów rozwijaj¹ za-
interesowania i uzdolnienia plastycz-
ne, poprzez poszukiwanie kodu pla-
stycznego wyra¿aj¹cego w³asne emo-
cje i zaobserwowane zjawiska. Inspi-
racj¹ do pracy plastycznej, zarówno
dla studentów jak i dla uczniów jest
szeroko pojêta natura – odnosz¹ca siê
do w³asnej osoby, do drugiego cz³o-
wieka i otaczaj¹cego œwiata w jego wy-
miarze materialnym i duchowym. W
ka¿dym roku dominowa³a nieco inna
tematyka prac, odnosz¹ca siê do ob-
szarów œwiata podwodnego, flory i
fauny na l¹dzie oraz zjawisk atmosfe-
rycznych. Przyk³adowe tematy prac,
to: „Taniec chmur”, „Œpiew motyla”,

„Trzepot skrzyde³”, „Deszczowe kwia-
ty”, „Barwy ziemi”.

Tegoroczny temat warsztatów nosi³
tytu³: „Nie jestem sam”. Zajêcia trwa-
³y od 11-15 czerwca. Z kolei 16
czerwca studenci przygotowywali wy-
stawê prac 80 uczniów szkó³ podsta-
wowych i gimnazjalnych.

Wystawa poplenerowa odby³a siê 18
czerwca w sali Domu Katolickiego w
Kêpnie. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³
organizatorów profesor Tadeusz Ga-
worzewski – kierownik Zak³adu Edu-
kacji Plastycznej Wydzia³u Pedago-
giczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.
Uwieñczeniem piêcioletniego dorob-
ku organizatorów i uczestników
warsztatów bêd¹ prace licencjackie
studentów Wydz. Pedagogiczno –Ar-
tystycznego dotycz¹ce warsztatów pla-
stycznych w Mikorzynie.

Piêcioletnia wspó³praca zaowocowa-
³a coraz wiêksz¹ liczb¹ chêtnych zg³a-
szaj¹cych siê na warsztaty, co œwiad-
czy o du¿ej potrzebie aktywnoœci pla-
stycznej dzieci. Zajêcia daj¹ mo¿li-
woœæ zaistnienia dzieci w zupe³nie
nowym œrodowisku. Wystawa pople-
nerowa umo¿liwia konfrontacjê
uzdolnionych plastycznie uczniów z
wielu szkó³ i zauwa¿enia tych najbar-
dziej utalentowanych.

Wiceprezes Stowarzyszenia COR
UNUM - Anna K³obuch, dziêkuj¹c
wspó³organizatorom, uczestnikom i
zebranym goœciom podkreœli³a, i¿
warsztaty odbywaj¹ siê przy wspó³-
udziale wielu instytucji i placówek
oœwiatowych: Szko³y Podstawowej i
Gimnazjum w Mikorzynie (obecnie
Zespo³u Szkó³ w Mikorzynie), Przed-
szkola w Mikorzynie, Parafii œw. Idzie-
go w Mikorzynie i Œw. Marcina w
Kêpnie.

Coraz czêœciej, co bardzo cieszy, w
organizacjê przedsiêwziêcia w³¹czaj¹
siê przedsiêbiorstwa, firmy i osoby
prywatne. W kolejnych latach orga-
nizatorzy planuj¹ rozszerzyæ swoj¹
ofertê tak¿e na nauczycieli.

/red/

Rekordowe zainteresowanie
m³odych fotografów
Z roku na rok zwiêksza siê liczba prac nadsy³anych na konkurs fotograficzny „Ziemia

Kêpiñska w obiektywie” organizowany dla dzieci i m³odzie¿y przez Samorz¹dow¹
Bibliotekê Publiczn¹ im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kêpnie. W tym roku by³o

to 351 fotografii nades³anych przez 126 uczniów z terenu powiatu kêpiñskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich
uczniowie szkó³ podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych
uzbrojeni w aparaty fotograficzne
wyruszyli w poszukiwaniu najpiêkniej-
szych zak¹tków naszego powiatu. Pod-
czas swych wêdrówek odkrywali na
nowo piêkno znanych i mniej zna-
nych budowli Kêpna, a tak¿e zabyt-
kowych budynków w wielu innych
miejscowoœciach naszej ma³ej ojczy-
zny. Z olbrzymi¹ wra¿liwoœci¹ udoku-
mentowali równie¿ otaczaj¹c¹ nas
przyrodê, któr¹ czêsto na co dzieñ
nie zauwa¿amy, a która zachwyca za-
trzymana w fotograficznym kadrze.

Celem konkursu jest upowszechnia-
nie i popularyzacja fotografii jako
dziedziny sztuki oraz pozyskanie ma-
teria³u fotograficznego dokumentuj¹-
cego piêkno najciekawszych zak¹tków

naszego regionu. Nades³ane prace
tradycyjnie oceniane s¹ w dwóch ka-
tegoriach – zabytki i przyroda.

W tym roku pok³osie konkursu po-
dziwiaæ mo¿na by³o na wystawie w

Gminnym Centrum Informacji w Kêp-
nie i z tej mo¿liwoœci skorzysta³a przede
wszystkim uczniowie ogl¹daj¹cy ekspo-
zycjê pod opiek¹ nauczycieli.

/bem/

Pamiêæ i prawda
W œrodê dnia 20 czerwca tu¿ po

obiedzie w Klubie Seniora „ Pod
¯urawiem”  H. Tyszkiewicz wyg³osi³
pogadankê na temat zbrodni katyñ-
skiej. Motywem spotkania by³a wy-
stawa w Muzeum w Kêpnie w³aœnie
pod takim tytu³em „Pamiêæ i praw-
da – zbrodnia katyñska. Prelegent
przypomnia³ tragiczne wydarzenia
zbrodni, która przez wiele lat by³a
owiana tajemnic¹ i k³amstwem. Za-
interesowanym seniorom, którzy w
skupieniu s³uchali odczyta³ frag-
ment ksi¹¿ki ( rozmowê miêdzy An-
dersem, Stalinem, Mo³otowem i Si-
korskim) dotycz¹cej polskich jeñ-
ców wojennych znajduj¹cych siê w
obozach na terenie by³ego ZSRR.
Dzisiaj wiemy ,¿e w Katyniu i innych
obozach zgin¹³ kwiat polskiej inte-
ligencji  i nie tylko. W czwartek se-
niorzy wspólnie zwiedzili wystawê w
muzeum a w ksiêdze pami¹tkowej
zapisz¹ „... Dziêkujemy za  wystawê,
nasze pokolenie po latach k³amstw
mo¿e oficjalnie poznaæ prawdê ogl¹-
daj¹c wystawê – Prawda i pamiêæ –
zbrodnia katyñska”

Ma£a

Laureaci konkursu „Ziemia Kêpiñska w obiektywie”
PRZYRODA

Szko³y podstawowe
I miejsce Katarzyna Rybczyñska – SP w Mikorzynie
Wyró¿nienie: Paulina Lankamer – SP w Kierznie

Gimnazja
I miejsce Lucyna Po³omska – Gimnazjum nr 1 w Kêpnie
II Monika Cichosz – Gimnazjum nr 2 w Kêpnie
III Krzysztof Majczyk - Gimnazjum w Opatowie

Wyró¿nienia:
¯aneta Krupa – Gimnazjum w Kr¹¿kowach
Jakub Szczepaniak – Gimnazjum w Mikorzynie
Klaudia Nowak - Gimnazjum w Mikorzynie

Szko³y ponadgimnazjalne
I Marcin Brz¹ka³a - ZSP nr 1 w Kêpnie
II Katarzyna Dziedzic - ZSP w S³upi
III Kamil Lehman - ZSP nr 2 w Kêpnie

Wyró¿nienia:
Ewa Kuku³a - ZSP nr 1 w Kêpnie
Olga Steinert – LO nr 1 w Kêpnie
Maciej Nowicki - ZSP nr 1 w Kêpnie

ZABYTKI
Szko³y podstawowe

Wyró¿nienia:
Magdalena Ciesielska – SP nr 3 w Kêpnie
klasa integracyjna – SP w Hanulinie: Damian Hadryœ, S³a-
wek Jurasik, Bartek Jerczyñski i Piotrek Parzonka

Gimnazja
I Agnieszka Maækowiak - Gimnazjum nr 1 w Kêpnie
II Maciej Cichosz - Gimnazjum nr 1 w Kêpnie
III Maciej B¹czkiewicz - Gimnazjum nr 1 w Kêpnie

Wyró¿nienie:
Anna Kasprowicz - Gimnazjum nr 2 w Kêpnie

Szko³y ponadgimnazjalne
I Maciej Nowicki – ZSP nr 1 w Kêpnie
II Szymon Lorenc - ZSP nr 1 w Kêpnie
III Monika ¯³obiñska - ZSP nr 1 w Kêpnie

Wyró¿nienia:
Ilona Miœ - ZSP nr 1 w Kêpnie
Monika Pendzioch - ZSP nr 1 w Kêpnie
Rafa³ Kozan - ZSP nr 1 w Kêpnie
Antoni Spiegiel - ZSP nr 1 w Kêpnie
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Perzów

Œpiewaj razem z nami
Na scenie Gminnego Oœrodka Kultury w Perzowie swoje wokalne

umiejêtnoœci zaprezentowa³o kilkudziesiêciu uczestników trzeciej edycji
Gminnego Przegl¹du Piosenki „Œpiewaj razem z nami”, którego laureaci

bêd¹ reprezentowaæ swoj¹ gminê podczas przegl¹du powiatowego.

Wyniki III Gminnego Przegl¹du Piosenki „Œpiewaj razem z nami”
Przedszkole

1 miejsce – Martyna Misiak - GOK Perzów
2 miejsce – Aleksandra Capenko – Przedszkole Samorz¹dowe w Perzowie

3 miejsce – Ewelina Zawada - Przedszkole Samorz¹dowe Perzów
3 miejsce – Sandra M³ot - Przedszkole Samorz¹dowe Perzów

Klasy 0-II
1 miejsce – zespó³ w sk³adzie - Natalia Œredziñska, Monika Skalska, Martyna
Brz¹ka³a, Wiktoria Malcherek, Wiktoria Brylska, Klaudia M³ot – SP Perzów

2 miejsce – Jakub Zapolny – SP Domas³ów
2 miejsce – Natalia Œredziñska – GOK Perzów

Wyró¿nienia:
Nikol Górecka – SP Domas³ów
Martyna Brz¹ka³a – SP Perzów

Klasy III – V
1 miejsce – Agnieszka Wichura – SP Domas³ów
2 miejsce – £ukasz Haglauer – SP Domas³ów
3 miejsce – Julianna Wójcik – SP Domas³ów

Klasy VI SP i I, II gimnazjum
1 miejsce – Karol Brz¹ka³a GOK Perzów

2 miejsce – Zuzanna Grze¿ó³ka – GOK Perzów
3 miejsce – Jaros³aw Kula – GOK Perzów

Klasa III gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalne
3 miejsce – Aleksandra Rataj – GOK Perzów

Nagroda specjalna wójta gminy Perzów
– Hanna Goluba – GOK Perzów

Jako, ¿e w konkursie startowali zarówno wycho-
wankowie przedszkola jak te¿ uczniowie szkó³
podstawowych, gimnazjum a¿ po m³odzie¿ ze
szko³y ponadgimnazjalnej – repertuar i umiejêt-
noœci by³y bardzo zró¿nicowane. S³owem – dla
ka¿dego coœ mi³ego.

Wystêpy ocenia³o jury pod przewodnictwem
eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej do
spraw kultury i ewaluacji Krzysztofa Kanteckie-
go. Wspiera³ go Dariusz Baranowski reprezentu-
j¹cy Starostwo Powiatowe w Kêpnie ora dyrektor
GOK Grzegorz Zapolny, który tradycyjnie popro-
wadzi³ ca³¹ imprezê.

Natomiast dyplomy i nagrody wspólnie z juro-
rami laureatom i uczestnikom przegl¹du wrêczy-
³a wójt gminy Barbara Kucharska.

/bem/

Pami¹tkowe zdjêcie zwieñczy³o rozœpiewan¹ imprezê.

Wœród najm³odszych uczestników przegl¹-
du zwyciê¿y³a Martynka Misiak.

Nagroda specjalna wójta gminy Perzów powêdrowa³a do wychowanki sekcji
wokalnej dzia³aj¹cej przy GOK – Hanny Galuby.

Gmina Perzów

Wakacyjna oferta
dla dzieci i m³odzie¿y

W³adze gminy Perzów zadba³y o zorganizowanie ró¿nych
form letniego wypoczynku, z których w okresie wakacji

korzystaæ bêd¹ najm³odsi mieszkañcy tej gminy.

Polsko – niemiecka wymiana m³odzie¿y gmin Perzów – Drebber
Od wielu lat gminy Perzów i Drebber z Niemiec wspó³pracuj¹ ze sob¹ w

ramach wymiany m³odzie¿y i organizacji wypoczynku letniego. Akcjê wspó-
finansuje Fundacja Polsko– Niemieckiej Wymiany M³odzie¿y z siedzib¹ w
Warszawie i Poczdamie. Wspó³praca ta przybiera³a ró¿ne formy: m³odzie¿
poznawa³a oba kraje wyje¿d¿aj¹c na przemian do Drebber w Niemczech
lub goœcie przyje¿d¿ali do Perzowa i mieszkali w domach rodzinnych uczest-
ników obozu. Dziêki temu poznawano ¿ycie rodzin w zaprzyjaŸnionych
gminach. Jednak¿e ze wzglêdu na to, ¿e miejsca zamieszkania s¹ ma³o atrak-
cyjne dla gospodarzy obozu, wychowawcy obu grup podjêli inicjatywê, aby
spotkania organizowaæ wyjazdowo. Wspólne wyjazdy organizowane s¹ ju¿
od trzech la, dziêki temu ich uczestnicy lepiej poznaj¹ zarówno Niemcy jak
i Polskê. Byli ju¿ w piêknie po³o¿onej miejscowoœci Waldeck w Hesji w
Niemczech. W ubieg³ym roku goœcili niemieck¹ grupê nad morzem w Sia-
norzêtach w pobli¿u Ustronia Morskiego, a w tym roku m³odzie¿ wyje¿d¿a
do Berlina. Tegoroczny obóz liczy 20 uczestników oraz 5-osobowa grupa
wychowawców. Bêdzie on zorganizowany w dniach od 30 lipca do 5 sierp-
nia.

Obozy wymiany daj¹ zarówno m³odzie¿y polskiej jak i niemieckiej mo¿li-
woœæ wzajemnego poznania siê, doskonalenia jêzyka, nawi¹zania nowych
kontaktów, zwiedzenia nowych, ciekawych miejsc, dlatego m³odzie¿ z chê-
ci¹ wyje¿d¿a na tego typu wypoczynek.

Obóz m³odzie¿y polsko-wêgierskiej
W dniach od 3 do 12 sierpnia zorganizowane zostanie spotkanie m³odzie-

¿y z terenu gminy Perzów z m³odzie¿¹ z Wêgier. Urz¹d Gminy w Perzowie
wyst¹pi³ z wnioskiem o fundusze do Programu M³odzie¿ w Dzia³aniu (Ak-
cja 1. – M³odzie¿ dla Europy, 1.1 – Wymiana m³odzie¿y).

Tytu³ wnioskowanego projektu brzmi „Polak Wêgier dwa bratanki”. Temat
projektu dotyczy wspólnej historii narodów polskiego i wêgierskiego i ich
miejsca w historii, teraŸniejszoœci i przysz³oœci Europy, odnalezienia genezy
s³ynnego zwrotu „Polak Wêgier dwa bratanki”. Projekt poprzez swoj¹ reali-
zacjê ma na celu promowanie ogólnie aktywnoœci obywatelskiej, m³odzie¿y
a zw³aszcza europejskich postaw obywatelskich. Ka¿dy dzieñ pobytu bêdzie
mia³ swój tytu³, np „Lokalne atrakcje przyrodnicze i historyczno-kulturowe
bogactwem regionu”, „Obyczaje i kultura narodów wspólnej Europy”. Pod-
czas projektu przewidziano wyjazdy do Krakowa, Bochni i Wroc³awia prze-
widziano tak¿e szereg innych ciekawych zajêæ.

W dniu 25 maja gmina Perzów otrzyma³a informacjê o zaakceptowaniu
projektu przez Zarz¹d Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kwota przyzna-
nego grantu wynosi 7.350,00 Euro.

Wypoczynek dzieci w ramach realizacji programu
profilaktyki uzale¿nieñ na rok 2007

Urz¹d Gminy w Perzowie w ramach realizacji programu profilaktyki uza-
le¿nieñ w roku bie¿¹cym organizuje wypoczynek letni dla dzieci i m³odzie-
¿y ze Szkó³ Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Perzowie.

W okresie od 8 do 21 lipca 75- osobowa grupa wypoczywaæ bêdzie w
Zakopanym, podczas pierwszego turnusu 38 dzieci, a drugiego - grupa 37
dzieci.

W trakcie wypoczynku dzieci i m³odzie¿ bêd¹ objête opiek¹ pedagogiczn¹.
Zwiedz¹ Zakopane i najbli¿sz¹ okolicê, poznaj¹ piêkno przyrody oraz na-
ucz¹ siê jej poszanowania poprzez wycieczki po Tatrzañskim Parku Narodo-
wym. Organizowane bêd¹ równie¿ piesze wycieczki po górach.

Ponadto w dniach od 6 do 10 sierpnia 25-osobowa grupa dzieci wyjedzie
na 5-dniowy biwak do Stanicy Harcerskiej „WATRA” w Kobylej Górze.

Zarówno wypoczynek w Zakopanym, jak i w Kobylej Górze bêdzie finan-
sowany ze œrodków przeznaczonych na profilaktykê uzale¿nieñ.

Obóz stra¿acki
W dniach od 3 do 12 sierpnia zorganizowany zostanie obóz szkoleniowy

dla m³odzie¿y finansowany jest m. in przez Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Oddzia³ Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
W obozie weŸmie udzia³ 20 uczestników.

/red/

Podziêkowano za sportowy sukces
W poniedzia³ek, 18 czerwca roku burmistrz Piotr Psikus zaprosi³ do

Urzêdu Miasta i Gminy zwyciêski zespó³ pi³karek rêcznych Kêpiñskiego
Klubu Sportowego Polonia wraz z trenerami oraz organizatorami XXXI

Ogólnopolskiego Turnieju Pi³ki Rêcznej Dzieci w Kêpnie.

Na rêce burmistrza autorzy sukcesu sportowego przekazali zdobyty puchar wraz ze z³otym medalem.

W spotkaniu uczestniczy³ równie¿
starosta kêpiñski Jerzy Trzmiel,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej An-
drzej Stachowiak oraz zastêpca bur-
mistrza Ryszard Przybylski.

Burmistrz pogratulowa³ zawod-
niczkom sukcesu i podziêkowa³
szczypiornistkom z Kêpna za zwyciê-
stwo – pierwsze w historii XXXI-let-
niego Turnieju. Zawodniczki prze-
kaza³y burmistrzowi zdobyty puchar
wraz ze z³otym medalem. Medale
wrêczone zosta³y równie¿ staroœcie
kêpiñskiemu Jerzemu Trzmielowi
oraz organizatorom Turnieju.

Dziewczêta obieca³y, ¿e bêd¹ nadal
trenowaæ i zdobywaæ dla Kêpna me-
dale.

Podczas spotkania raz jeszcze ze-
brani przypomnieli sobie chwile,
które zadecydowa³y o zwyciêstwie.
Organizatorzy zaprezentowali filmy
z Turnieju, które emitowa³a równie¿
Telewizja Polska. Nie jedna osoba
podczas tego spotkania uroni³a ³zê.

Na zakoñczenie burmistrz wrêczy³
zawodniczkom i trenerom upominki.

Przypomnijmy, ¿e z³oty medal wy-
walczy³ zespó³ Kêpiñskiego Klubu
Sportowego Polonia w sk³adzie:

Marta Wawrzynkowska, Justy-
na Lulkiewicz, Gabriela Rabie-
ga, Agata Ga³ka, Jessica Dzier-
gwa, Patrycja Hasek, Aleksan-
dra Kloska, Anna Wencel,
Monika Nowicka, Julita Za-
wadzka, Anita Karwacka, Mi-
lena Czaja.

Trenerem zespo³u jest Zbi-
gniew Cichoñ, kierownikiem
dru¿yny Piotr Pacyna a kie-
rownikiem Sekcji Pi³ki Rêcz-
nej Jacek Siwiaszczyk.

/red/
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Dni Gminy Perzów 2007

Œwiêto gminy z pucharem w tle
Emocje towarzysz¹ce walce o zwyciêstwo i okaza³e puchary podczas

siódmej edycji Turnieju Wsi Powiatu Kêpiñskiego i wystêpy kabaretowe z
goœcinnym udzia³em znanej aktorki Krystyny Sienkiewicz by³y g³ównymi

punktami imprezy wieñcz¹cej tegoroczne Dni Gminy Perzów.
Podobnie jak co roku zmaganiom

turniejowym, które odby³y siê w minion¹
niedzielê, 24 czerwca w Perzowie towa-
rzyszy³o mnóstwo wystêpów, konkursów,
zabaw i innych festynowych atrakcji.

W trakcie imprezy wrêczono nagrody
zwyciêzcom Otwartego Turnieju Wêd-
karski o Puchar Wójta Gminy Perzów, a
tak¿e laureatom konkursu plastycznego
i literackiego. Rozegrany zosta³ równie¿
Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej
Mê¿czyzn o Puchar Wójta Gminy
Perzów. Nie zabrak³o pokazu umiejêt-
noœci stra¿ackich w wykonaniu tutejszej
OSP, wielkiej loterii fantowej, jak rów-
nie¿ licznych wystêpów utalentowanych
wokalistów i zespo³ów, z których gmina
od dawna s³ynie. Organizatorzy zadba-
li, aby tego dnia ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ
dla siebie.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê wystêpy gwiazdy tegorocznej im-
prezy kabaretu „Filip z konopi” z go-
œcinnym udzia³em Krystyny Sienkie-
wicz, która bez trudy zdoby³a serce
perzowskiej publicznoœci.

Tradycyjnie jednak najwiêksze emo-
cje wzbudzi³a rywalizacja reprezentan-
tów poszczególnych gmin powiatu kê-
piñskiego.

Do udzia³u w turnieju zaproszono
przedstawicieli ró¿nych œrodowisk wiej-
skich – Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Kó³
Rolniczych, Ludowych Zespo³ów Spor-
towych, Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
oraz so³tysów i ksiê¿y, którzy walczyli o
zwyciêstwo pokonuj¹c dru¿ynowo tor
przeszkód, przeci¹gaj¹c liniê i œcigaj¹c
siê w sztafecie. Poza tym wœród orygi-
nalnych konkurencji znalaz³y siê m.in.
toczenie pi³ki lask¹ czy wyœcig na nar-
tach.

W tym roku najlepsza okaza³a siê
dru¿yna z³o¿ona z mieszkañców miej-
scowoœci Chojêcin-Parcele, Chojêcin-
Wieœ i Dzia³osze. Tu¿ za reprezentan-

Na podium nie mog³o zabrakn¹æ przeboju „We Are The Champions”.

Wielkie emocje i wielka radoœæ reprezentantów gminy Bralin.

Przygotowano atrakcje dla m³odszych i starszych uczestników imprezy.

Rywalizacjê turniejow¹ œledzi³o wielu kibiców.

Perzowsk¹ publicznoœæ podbi³a Krystyna
Sienkiewicz.

tami gminy Bralin uplasowa³a siê
Olszowa, a na trzeciej pozycji znalaz³
siê ubieg³oroczny triumfator turnie-
ju – Domas³ów. Czwarte miejsce zajê-
li gospodarze z Perzowa, a dalsze -
Siemianice i Zbyczyna.

Jeszcze podczas trwania imprezy dru-

¿yny deklarowa³y udzia³ w kolejnej edy-
cji rywalizacji. Zawodnikom pozostaje
zatem rozpocz¹æ ju¿ budowanie formy,
a wszystkich mi³oœnikom dobrej zabawy
zaleca siê obowi¹zkowe stawienie siê na
przysz³orocznym œwiêcie gminy Perzów.

/bem/

Zaprezentowano ofertê
Biura Podró¿y „Na kó³kach”

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Kêpnie
ramach konkursu grantowego „Równaæ Szanse 2006”
stworzyli projekt edukacyjny zak³adaj¹cy stworzenie

szkolnego biura podró¿y przygotowuj¹cego oferty
rowerowych tras wycieczkowych po Ziemi Kêpiñskiej.

St¹d jego nazwa - Biuro Podró¿y „Na kó³kach”.

Praca ruszy³, gdy w listopadzie 2006 roku
okaza³o siê, ¿e Gimnazjum nr 2 nagrodzo-
ne zosta³o dotacj¹ w wysokoœci 5 tys. z³ na
realizacjê projektu.

W przygotowywanie oferty Biura zaanga-
¿owa³o siê 43 uczniów, nad którymi pieczê
sprawowa³y nauczycielki: Marzena Kurop-
ka, Magdalena £amacz, Henryka £uŸniak,
Gra¿yna Rusajczyk, Ilona B³ach i Jolanta
Sikora-Janicka.

W styczniu tego roku uczestnicy projek-
tu podzielili siê na grupy i ustalili trasy,
które planowali opracowaæ. Szukaj¹c infor-
macji na temat ciekawych miejsc w naszym
regionie odwiedzali biblioteki i urzêdy, czy-
tali poœwiêcone Ziemi Kêpiñskiej publika-
cje, buszowali w internecie i przeprowa-
dzali wywiady. Ju¿ podczas ferii zimowych
czêœæ z nich wyruszy³a na szlaki rowerowe,
by osobiœcie sprawdziæ jak wygl¹da projek-
towana trasa.

Akcja promocyjna ca³ego przedsiêwziê-
cia prowadzona by³a na terenie szko³y,
m.in. przygotowano wystawê przybli¿aj¹c¹
pracê Biura Podró¿y.

Swoj¹ dzia³alnoœæ uczniowie dokumen-
towali na zdjêciach.

Przygotowano równie¿ projekt logo Biu-
ra, które pod okiem Rafa³a Komorowskie-
go wykonano w programie Corel. Rezulta-
tem prowadzonych przez niego warsztatów
s¹ foldery prezentuj¹ce opracowane przez
gimnazjalistów trasy.

Natomiast podczas zajêæ informatycznych

Uczniowie i nauczyciele zaanga¿owani w realizacjê projektu Biuro Podró¿y „Na kó³kach”.

Sumiennie przetestowano wszystkie proponowane trasy.

Uczniowie wziêli udzia³ w warsztatach in-
formatycznych.

prowadzonym przez Magdalenê £amacz
m³odzie¿ uczy³a siê zamieszczeñ materia³y
na stronie internetowej.

W maju rozpoczêto pracê w terenie-
wszystkie grupy uda³y siê na wycieczki w
terenie, by przetestowaæ opracowane trasy
i wykonaæ zdjêcia.

Dok³adny opis i fotograficzn¹ dokumen-
tacjê proponowanych szeœciu tras rowero-
wych mo¿na znaleŸæ na stronie
www.gim2kepno.edu.pl.

Historiê powstawania Biura Podró¿y zre-
lacjonowano podczas uroczystego podsu-
mowania projektu, na które do Gimna-
zjum nr 2 zaproszono samorz¹dowców,
przedstawicieli szkó³ i regionalistów. Gim-
nazjaliœci zaprezentowali opracowane tra-
sy, zachêcaj¹c do ich przetestowania. Zain-
teresowani mogli pog³êbiæ swoj¹ wiedzê
dziêki przygotowanym folderom, bêd¹cym
œwietnymi przewodnikami po ciekawych za-
k¹tkach Ziemi Kêpiñskiej. Pozostaje zatem
tylko wsiadaæ na rower...

/bem/
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NADZIEJE KÊPNA 2007

Wyró¿nienia dla najlepszych
absolwentów gimnazjów

We wtorek, 19 czerwca 2007 r. odby³a siê VI edycja uroczystoœci, podczas której najlepsi
absolwenci szkó³ gimnazjalnych gminy Kepno otrzymali zaszczytne tytu³y „Nadziei Kêpna”.

Spoœród 426 uczniów koñcz¹cych w tym roku gimnazjum wyró¿nionych zosta³o 26 osób.

Nadzieje Kêpna 2007
Gimnazjum Nr 1
Dominika Dymek

Micha³ Œlêk
Anita Rachlak
Maciej Cichosz

Angelika Górecka
Marta Olejnik
Marta Brust

Maria WoŸniak

Gimnazjum Nr 2
Kamila Markiewicz

Pawe³ Szymczak
Pawe³ Jañski

Marta Burza³a
Kajetan Hadzik

Marta Anna JóŸwiak
Micha³ Wróblewski

Agnieszka Skudlarek
Justyna Kubiak

Mateusz Urbañski
Monika Nowicka

Nikola £uczak

Gimnazjum w Kr¹¿kowach
Marek Telicki

Dominika Kwaœniewska

Gimnazjum w Mikorzynie
Patrycja Cierlak

Katarzyna Krawczyk
Aleksandra Dobrzyñska

Lidia Weso³a

Laureatki gminnych eliminacji
Ogólnopolskiego Konkursu

Nastolatków Oœmiu Wspania³ych:
Agnieszka Kowalska

Ma³gorzata Kosik
Monika Cichosz

Monika Ferdynus
Paulina Kosik
Renata Zaj¹c
Marta Burza³a

Tytu³y „Nadziei Kêpna” przyznawane s¹ absolwentom, którzy
wykazali siê szczególnymi osi¹gniêciami uzyskanymi poza szko³¹.

Wrêczone zosta³y równie¿ wyró¿nienia dla laureatek gminnych eli-
minacji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków Oœmiu Wspania³ych.

Wyró¿nienia od szczêœciu lat przy-
znawane s¹ uczniom koñcz¹cym gim-
nazja, którzy wykazali siê szczególny-
mi osi¹gniêciami uzyskanymi poza
szko³¹, w szczególnoœci zdobyciem
tytu³u laureata lub finalisty szczebla
wojewódzkiego, olimpiad naukowych
oraz konkursów przedmiotowych,
mog¹ pochwaliæ siê sukcesami spor-
towymi i kulturalnymi przy jednocze-
snej wysokiej œredniej ocen. Wp³yw na
wyró¿nienie mia³y równie¿: kreatyw-
noœæ, zaanga¿owanie w pracê szko³y,
wra¿liwoœæ i uwarunkowania otacza-
j¹cego ich œrodowiska.

Uczniowie pretenduj¹cy do miana
„Nadziei Kêpna” typowani byli przez
poszczególnych dyrektorów gimna-
zjów, którzy po konsultacjach z wy-
chowawcami klas wy³onili uczniów,
bior¹c pod uwagê powy¿sze kryteria.

Spoœród 426 uczniów koñcz¹cych w
tym roku gimnazjum wyró¿nionych

tych mianem zosta³o 26 osób.
- Byæ mo¿e w przysz³oœci ci m³odzi lu-

dzie zostan¹ burmistrzami, radnymi a
nawet ministrami, byæ mo¿e wyjad¹ z
kraju, ale zawsze wspominaæ bêd¹, ¿e
to pierwsze powa¿ne wyró¿nienie, stano-
wi¹ce przepustkê do œwiata szko³y œred-
niej otrzymali w³aœnie tutaj, w Kêpnie –
podkreœla³ burmistrz Piotr Psikus.

Podczas uroczystoœci wrêczone zo-
sta³y równie¿ wyró¿nienia dla laure-
atek gminnych eliminacji Ogólnopol-
skiego Konkursu Nastolatków Oœmiu
Wspania³ych. Celem konkursu jest
promowanie pozytywnych, prospo-
³ecznych postaw i dzia³añ m³odzie¿y
na rzecz najbli¿szego otoczenia: gru-
py rówieœniczej, s¹siadów, osiedla,
szko³y, klasy.

Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp
uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej w Kêpnie w klasie akordeonu.

/bem/

Laski

Powiatowy przegl¹d taneczny
W sobotê, 16 czerwca 2007 roku odby³ siê w Laskach VIII
Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych Laski ,,2007”.

W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 12 ze-
spo³ów tanecznych z terenu powiatu
kêpiñskiego.

W kategorii klas I – III szko³y pod-
stawowej zwyciê¿y³ zespó³ ,,Super
Girls” ze Szko³y Podstawowej z Trzci-

nicy. Zespó³ ,,Stars” ze Szko³y Podsta-
wowej w Laskach triumfowa³ w kate-
gorii klas IV – VI, a spoœród repre-
zentantów gimnazjów najwiêksze
uznanie zyska³ zespó³ ,,Cztery” z Gim-
nazjum w Bralinie.

/red/

Bartosz Lewek
nie zwalnia tempa

Uczeñ I klasy Technikum Rolniczego ZSP w S³upi pod Kêpnem Bartosz
Lewek startuj¹c w dniu 9 czerwca 2007 r. na piêknym stadionie Olimpii
Poznañ zakwalifikowa³ siê wype³niaj¹c limit czasowy do fina³ów Mistrzostw
Polski, które pod koniec lipca odbêd¹ siê w Szczecinie. Aktualny rekord
¿yciowy Bartka w biegu na 1500 m to 4.04,34 i jest to wynik który pozwala
z pewnymi nadziejami jechaæ na Mistrzostwa Polski.

Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e osi¹gniêcia Bartka s¹ efektem bardzo systema-
tycznej i ogromnej pracy jak¹ wykonuje na treningach. W ostatni weekend
w Zamoœciu odby³y siê Ogólnopolskie Igrzyska LZS i M³odzie¿y Szkolnej.
Bartosz Lewek ponownie zaznaczy³ swoj¹ obecnoœæ doskona³ym startem w
lekkiej atletyce: zdoby³ srebrny medal w biegu na 1500 m i tytu³ Wicemi-
strza Polski oraz br¹zowy medal w biegu na 3000 m.

Doskona³e starty naszego ucznia zaowocowa³y powo³aniem Bartosza Lew-
ka do Kadry Polski Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych.

Mamy nadziejê, ¿e liczne sukcesy Bartka Lewka, który aktualnie jest
uczniem klasy I Technikum Rolniczego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w S³upi pod Kêpnem bêd¹ kontynuowane w latach nastêpnych i us³y-
szymy jeszcze nie raz o jego sukcesach sportowych.

/red/

Uczeñ Technikum Rolniczego ZSP w S³upi pod Kêpnem na podium po zdobyciu br¹zowego
medal w biegu na 3000 m.

Ognisko Statutowe TKKF „Przemys³aw”
ZAPRASZA

7 lipca 2007 roku o godz. 12:00
na

XVI Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy Kêpno 2007.

Start tradycyjnie usytuowany bêdzie na Kêpiñskim Rynku. Tegoroczna malownicza i rekreacyjno-sportowa trasa bêdzie liczy³a
82,8 km i bêdzie przebiega³a przez Gminê Kêpno, Gminê Baranów, Gminê Perzów oraz Gminê Kobyla Góra. Na ca³ej trasie
Rajdu przygotowaliœmy dla uczestników 12 punktów kontrolnych w tym 2 punkty pomiaru czasu. Metê Rajdu usytuowany na
stadionie TKKF „Przemys³aw” w Kêpnie, ul. Nowowiejskiego 5. Jak co roku w Rajdzie uczestniczyæ mog¹ za³ogi min 2 osobowe
– mieszane, tzw. rodzinne i towarzyskie. W Rajdzie mog¹ braæ równie¿ udzia³ za³ogi kobiece. Najlepsze 3 za³ogi otrzymaj¹
puchary, medale i dyplomy. Dla wszystkich uczestników przygotowaliœmy równie¿ nagrody rzeczowe ufundowane przez sponso-
rów i sympatyków naszego Ogniska.

Podczas oczekiwania na wyniki koñcowe  Rajdu jako organizatorzy przygotowaliœmy bufet obficie zaopatrzony, gry i zabawy
dla dzieci i m³odzie¿y, turniej pi³karski „siódemek” oraz konkurs „kareoke”.

Warunkiem uczestnictwa  jest dokonanie pisemnego zg³oszenia u organizatorów oraz dokonanie wp³aty wpisowego w wyso-
koœci 50 z³ od za³ogi. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymaj¹ napoje ch³odz¹ce, gad¿ety oraz na mecie rajdu wspania³¹
grochówkê z kot³a z wk³adk¹.

Zg³oszenia przyjmujemy tylko osobiœcie do 6 lipca 2007 roku w sklepie motoryzacyjnym w Kêpnie ul Wroc³awska nr 5 do
godziny 17:00.

Program:
12:00 Start – Rynek Kêpno

14:00 Turniej pi³karskich :Siódemek” - stadion TKKF
16:00 Gry i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y – stadion TKKF

18:00-19:00 Og³oszenie wyników i wrêczanie nagród – stadion TKKF
19:30 Konkurs „kareoke” – Stadion TKKF

20:30 Muzyka na ¿ywo

Gminny Konkurs Plastyczny pn.

„Zadrzewienia œródpolne nasz skarb”.
Rozstrzygniêcie Gminnego Konkursu

Plastycznego pn. „Zadrzewienia œródpol-
ne nasz skarb”, nast¹pi³o 14 czerwca w
Szkole Podstawowej w Kierznie. Orga-
nizatorem by³a Po³udniowa Wielkopol-
ska  Grupa Ogólnopolskiego Towarzy-
stwa Ochrony Ptaków oraz   Szko³a
Podstawowa w Kierznie. Nad przebie-
giem konkursu czuwa³a  pani Barbara
Chwo³ka nauczyciel przyrody.  Do kon-
kursu z³o¿ono 37 prac z 6 szkó³ naszej
gminy. Jury w sk³adzie: dyrektor szko³y
Maria Burza³a,  Marcin Rachel, Danuta
Radomska, Izabela Orkowska i Barbara
Chwo³ka wy³oni³o zwyciêzców, dla któ-
rych przygotowane zosta³y wczeœniej
nagrody rzeczowe w postaci lornetek i
albumów ksi¹¿kowych  ufundowane
przez Urz¹d Miasta i Gminy Kêpno.

I miejsce:  Natalia Plewa – SP Hanu-

lin , II – Jakub Kalin SP Kierzno, III-
Piotr Domal –SP nr 3 w Kêpnie i Da-
mian Parzonka – SP Kierzno. Wyró¿nie-
nia otrzymali :

Marta Tomaszewska SP nr 1 w Kêpnie,
Anna Gzik – SP Kierzno, Wanessa Bog-
danowicz – SP Kierzno, Wojciech Lisow-
ski – SP Œwiba, Martyna Burza³a - SP
Kierzno, Paulina Jerczyñska – SP nr 3 w
Kêpnie, Paulina Rychel – SP Kr¹¿kowy,
Kinga Fio³ka – SP Hanulin.

Na uroczystoœæ wrêczenia nagród przy-
byli: wyró¿nieni uczniowie wraz z opie-
kunami, Naczelnik Oœwiaty MiG Kêpno
– Ma³gorzata Frala – Kêdzior,  przedsta-
wiciel OTOP -  Marcin Rachel, oraz
cz³onkowie jury. Wszystkim uczniom któ-
rzy oddali prace serdecznie dziêkujemy
a laureatom ¿yczymy dalszych sukcesów.

B.Chwo³ka
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Nagrodzono najlepszych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych

W³odarze powiatu wrêczyli dyplomy i nagrody.

W œrodê, 20 czerwca 2007 roku w
Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Kêpnie odby³a siê uroczystoœæ wrê-
czenia nagród laureatom olimpiad,
konkursów i zawodów sportowych
oraz ich opiekunom. Nagrody otrzy-
mali równie¿ uczniowie szkó³ po-

nadgimnazjalnych powiatu kêpiñ-
skiego którzy uzyskali w roku szkol-
nym 2006/2007 œredni¹ ocen mi-
nimum 5,0.
W uroczystoœci oprócz laureatów, na-
uczycieli oraz dyrektorów szkó³
udzia³ wziê³y w³adze powiatu na cze-

LAUREACI OLIMPIAD, KONKURSÓW I ZAWODÓW SPORTOWYCH REPREZENTUJ¥CYCH
SZKO£Y PROWADZONE PRZEZ POWIAT KÊPIÑSKI W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Jakub Ubysz-Piasecki - LO Nr I - laureat XIII Olimpiady Historycznej (9 miejsce w kraju”, opiekun Cezary Zawalski
Patrycja Broda - ZSP w S³upi - z³oty medal w biegu parkowym podczas IX Mistrzostw Polski Leœników w Biegu na

Orientacjê w kategorii juniorek, z³oty medal w biegu mistrzowskim podczas IX Mistrzostw Polski, Leœników w Biegu
na Orientacjê w kategorii kobiet do lat 20, opiekun S³awomir Andrzejewski

Milena Su³ot - ZSP w S³upi - br¹zowy medal w biegu parkowym podczas IX Mistrzostw Polski Leœników w Biegu na
Orientacjê w kategorii juniorek, srebrny medal i tytu³ wicemistrza Polski Leœników w biegu mistrzowskim podczas IX
Mistrzostw Polski Leœników w Biegu na Orientacjê w kategorii kobiet do lat 20, opiekun S³awomir Andrzejewski

Dru¿yna w biegu na orientacjê: Patrycja Broda Milena Su³ot, Marika Witak, Micha³ Górka, Grzegorz Nowak, Rafa³
K³ak, Marek Olejnik, Jaros³aw Jerczyñski, Piotr Tkacz, Mateusz P³óciennik, Bart³omiej Kaczmarzyk, Damian H¹cel,
Szymon Brzeziñski, Bartosz Lewek, Rafa³ Góra, Pawe³ Koz³owski - ZSP w S³upi - II miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej
w IX Mistrzostwach Polski Leœników w Biegu na Orientacjê, opiekun S³awomir Andrzejewski

Szymon Mas³owski - ZSP nr 1 - II miejsce w Mistrzostwach Polski w Show Dance, opiekun Sylwia Bednarz
Sebastian Surmiak - ZSP nr 1 - III miejsce w Mistrzostwach Polski w Show Dance, opiekun Sylwia Bednarz
Sztafeta: Anna Kurbel, Monika G¹szczak, Magdalena Garczarek, Milena Albert - ZSP nr 1 - I miejsce w sztafecie 4

x 400 m w Finale Wojewódzkim Indywidualnych Mistrzostw LA, opiekun Magdalena Tobias
Dru¿yna „Sprawni jak ¿o³nierze”: Sara JóŸwik, Hanna Kwias, Natalia Garsztkowiak - LO Nr I - II miejsce w XXX

Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Obronnych  „Sprawni jak ¿o³nierze”, opiekun Edyta Rybczyñska
Grupa aerobiku: Kinga D³ugowska, ¯aneta Cieluch, Marta Tomoœ, Natalia Mikitów, Angelika Burza³a, Aleksandra

Przyby³, Artur Szamañski, Angelika Gogó³, Katarzyna Cebula, Katarzyna ¯³obiñska - LO Nr I - II miejsce w VII
Wielkopolskim Turnieju w Aerobiku Grupowym, opiekun Edyta Rybczyñska

Dru¿yna PCK: Jakub ¯ary, Paulina Grycman, Katarzyna  Kanclerz, Kamila Bednarek - LO Nr I, II miejsce w Finale
Wojewódzkim M³odzie¿owych Mistrzostw, Pierwszej Pomocy PCK, opiekun Edyta Rybczyñska

Dawid Lesiczka - ZSP nr 1 - III miejsce w biegu na 100 m w Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski w LA
„Licealiada 2006/2007”, opiekun Anna Zamojska-Berska

Dru¿yna pi³ki rêcznej: Katarzyna Kurp, Agnieszka Pietrusiak, Beata Ratajszczak, Anna Oleœ, Natalia Kamiñska, Hanna
Kwias, Ma³gorzata Koz³owska, Kamila Bednarek, Milena Jêdrysiak, Natalia £apa, Katarzyna Gierak - LO Nr I - III miejsce
w Finale Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t, opiekun Barbara Œlêk

Bartosz Lewek - ZSP w S³upi - III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Biegach
Prze³ajowych, I miejsce w biegu na 2000 m w Wielkopolskich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS i Szkó³ w Biegach Prze-
³ajowych, opiekun Jacek Falszewski

Patrycja S³upianek - ZSP nr 1 - I miejsce w biegu na 400 m na X Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w LA
„Sprawni Razem”, opiekun Iwona Nowicka

Edyta S³upianek - ZSP nr 1 - II miejsce w rzucie oszczepem na X Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w LA
„Sprawni Razem”, opiekun Iwona Nowicka

Agnieszka Kmiecik - ZSP nr 1 - II miejsce w biegu na 100 m, III miejsce w skoku w dal na X Mistrzostwach
Województwa Wielkopolskiego w LA „Sprawni Razem”, opiekun Iwona Nowicka

le ze starost¹ Jerzym Trzmielem, wi-
cestarost¹ Zenonem Kasprzakiem i
przewodnicz¹cym Rady Powiatu
Franciszkiem Tr¹pczyñskim, którzy
wrêczyli uczniom i nauczycielom
pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody.

/bem/

Uczniów i nauczycieli oklaskiwali dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych.

Trzcinica

Podjêli uchwa³y
15 czerwca 2007 roku odby³a siê X sesja

Rady Gminy Trzcinica.
Po otwarciu sesji i przyjêciu porz¹dku obrad, przywitaniu goœci przez prze-

wodnicz¹cego Rady Gminy Trzcinica Zdzis³awa Miko³ajczyka. W posiedze-
niu sesji udzia³ wziêli przedstawiciele kó³ ³owieckich, które dzia³aj¹ na tere-
nie gminy Trzcinica, przedstawiaj¹c informacje o dzia³alnoœci swojego ko³a.
W trakcie dyskusji zwrócono du¿¹ uwagê na szacowanie przez dane ko³a
³owiecki szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê leœn¹. W zwi¹zku z nieprzyby-
ciem na sesjê przedstawiciela Ko³a £owieckiego Nr 39 „KNIEJA” z Kêpna
przewodnicz¹cy przedstawi³ informacjê, jaka zosta³a przes³ana przez ko³o.

Nastêpnie wójt gminy Grzegorz Hadzik przedstawi³ sprawozdanie z dzia-
³alnoœci miêdzysesyjnej oraz z realizacji uchwa³ podjêtych na IX sesji Rady
Gminy. Wójt poinformowa³ obecnych , ¿e w okresie sprawozdawczym tj. od
26 kwietnia do 15 czerwca br. zosta³o wydanych osiem zarz¹dzeñ wójta,
które dotyczy³y: zmian bud¿etu i w bud¿ecie gminy na 2007 r., w sprawie
powierzenia stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ w Laskach, którym zosta³a
mgr Hanna Smyrek, w sprawie powo³ania komisji do przeprowadzenia prze-
targów na zbycie i dzier¿awienie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy
Trzcinica, w sprawie ustalenia odp³atnoœci za wynajêcie boisk sportowych
oraz pomieszczeñ dydaktycznych w gminnych budynkach szkolnych. Poin-
formowa³ równie¿ obecnych o uczestniczeniu w spotkaniach, szkoleniach i
konferencjach, w których uczestniczy³ np. szkolenie dotycz¹cych reagowa-
nia kryzysowego – zabezpieczenie ujêæ wody. W okresie sprawozdawczym
dokonywano wiele prac remontowych, og³aszano i przeprowadzano ró¿ne-
go typu przetargi np. dowo¿enie dzieci do szkó³, budowa drogi ul. S³onecz-
nej w Trzcinicy, wymiana okien w Zespole Szkó³ w Laskach. Wykonywano
równie¿ prace remontowe poprzez nawiezienie kamienia na drogi gminne
i dokonano remontu dachu na by³ym Oœrodku Zdrowia w Laskach.

Po z³o¿eniu sprawozdania Rada Gminy przyst¹pi³a do podejmowania
uchwa³.

Podczas sesji zosta³o podjêtych 11 uchwa³ które dotyczy³y: wniesienia skar-
gi na zarz¹dzenie zastêpcze Wojewody Wielkopolskiego do s¹du admini-
stracyjnego, w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej projektu uchwa³y Rady
Powiatu Kêpiñskiego w sprawie likwidacji Gabinetu Konsultacyjnego- La-
ryngologicznego i Pielêgniarskiej Opieki D³ugoterminowej w Samodziel-
nym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Kêpnie - Rada Gminy
wyrazi³a negatywne opinie dotycz¹ce projektu Uchwa³y Rady Powiatu Kê-
piñskiego w sprawie likwidacji. Kolejnymi uchwa³ami jakie zosta³y podjêta
przez Rade by³o: powo³anie wójta gminy Grzegorza Hadzika na przedstawi-
ciela gminy Trzcinica w Radzie Spo³ecznej dzia³aj¹cej przy Samodzielnym
Publicznym Zak³adzie Opieki Spo³ecznej w Kêpnie, nadanie statutu Samo-
rz¹dowej Jednostce Bud¿etowej – Urzêdowi Gminy Trzcinica. Powo³ano te¿
zespó³ opiniuj¹cy o zg³oszonych kandydatach na ³awników S¹du Rejonowe-
go w Kêpnie (w jego sk³ad zostali wybrani. Tomasz Gatner jako przewodni-
cz¹cy, Henryka Bednara – sekretarz oraz troje cz³onków zespo³u: Danuta
Parzonka, Zofia Parzonka i Zygmunt Podejma. Podjêto równie¿ uchwa³y
zmieniaj¹ce w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Trzcinicy oraz w sprawie
za³o¿enia Zespo³u Szkó³ w Laskach. Ponadto podjêto uchwa³ê zmieniaj¹ca
w sprawie szczegó³owych zasad rozliczania us³ug usuwania i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych oraz ustalenia górnych stawek op³at ponoszo-
nych za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych. Podjêto uchwa³ê w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noœci pieniê¿nych, do któ-
rych nie stosuje siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskaza-
nia organów lub osób do tego uprawnionych oraz uchwa³ê w sprawie zmian
bud¿etu i w bud¿ecie gminy na 2007 r.

W wolnych g³osach i wnioskach przewodnicz¹cy przedstawi³ pismo staro-
sty kêpiñskiego dotycz¹ce poparcia przez Radê Gminy rozbudowy i przebu-
dowy szpitala w Kêpnie. Rada popar³a powy¿szy projekt rozbudowy i prze-
budowy.

W dalszej dyskusji zosta³y poruszone sprawy remontów dróg, nawiezienia
kamienia na drogi oraz szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê leœn¹, szcze-
gólnie dziki.

dg
Dni Baranowa

Œwiêto Baranowa rozpoczêto w so-
botê 23 czerwca br. o godz. 19:00
zabaw¹ taneczn¹ na rynku. Tego
wieczoru pogoda jednak nie dopi-
sa³a, lecz mimo wszystko odby³ siê
koncert zespo³u „Bongo”. W nie-
dzielê rozpoczêto o godzinie 14:00
prezentacjami dzieci i m³odzie¿y,
które prowadzi³ Miros³aw Soko³ow-
ski. Oko³o godziny 15:30 mia³ miej-
sce wystêp cyrkowo-kabaretowy
„Kot Rudy i Myszka Pipi”. O dobry
nastrój muzyczny zadba³ zespó³
PRINCESS. Ta czeska grupa mu-
zyczna jest replik¹ legendarnego
zespo³u QUEEN. Najwiêkszym po-
dziwem ze strony publicznoœci cie-
szy³ siê Pokaz Walki z Ogniem –
Widowisko Tancerzy Ognia.

Podczas festynu dostêpnych by³o
wiele atrakcji m. in. przeja¿d¿ka
bryczkami, skoki z bangi, plac za-
baw dla dzieci, loteria fantowa z
atrakcyjnymi nagrodami. Ponadto
w budynku Szko³y Podstawowej w
Baranowie otwarty by³ punkt
krwiodawstwa.

Impreza zakoñczy³a siê zabaw¹ ta-
neczn¹ na rynku.

/arp/
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Nowa Wieœ Ksi¹¿êca

Pomogli szkole
Dnia 24 czerwca 2007r. w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej mia³a miejsce VI edycja

festynu pod has³em „Pomó¿ Szkole”, której organizatorem by³a Rada Ro-
dziców i grono nauczycielskie miejscowej szko³y.

Na imprezê licznie przybyli nie tylko mieszkañcy Nowej Wsi Ks., ale i
okolicznych miejscowoœci. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas wójt Gminy Bralin
Roman Wojtysiak z ma³¿onk¹, sekretarz Zbigniew £atka z ma³¿onk¹ oraz
przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Fras wraz z ¿on¹.

Na program festynu z³o¿y³y siê wystêpy dzieci z miejscowej szko³y i m³o-
dzie¿y z braliñskiego gimnazjum, imprezê uœwietni³y równie¿ wspaniali tan-
cerze z zespo³u „Helkon z Kêpna pod czujnym okiem Dariusza Baranow-
skiego oraz grupa taneczna Paw³a Wielgosza. Oko³o godziny 18 swój poka¿
muzyczny zaprezentowa³ zespó³ m³odzie¿owy „Coldfire”. Dziêki ofiarnoœci
sponsorów zorganizowano bogat¹ loteriê fantow¹.

Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³y Panie z Rady Rodziców: Aldona Rybak i
El¿bieta Gogó³, które wykaza³y siê doskona³ymi umiejêtnoœciami organiza-
cyjnymi. Wspania³¹ grochówkê przyrz¹dzili panowie: Jerzy Bry³ka i Robert
M¹czka.

Dochód z festynu przeznaczony jest na potrzeby szko³y.
Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie wszystkim, którzy przyczynili siê

do zorganizowania tej imprezy, a zw³aszcza rodzicom na czele z przewodni-
cz¹c¹ Aldon¹ Rybak, Paniom z miejscowego KGW, Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej, Panu Dariuszowi Baranowskiemu, Panu Paw³owi Wielgoszowi.

Szczególne s³owa podziêkowania kierujê do sponsorów, którzy zechcieli
wesprzeæ nasz¹ szko³ê.

Apteka „Pod S³oñcem” – Iwona £atka, Us³ugi Fotograficzne – Arek Pucha³a, Sklep
miêsny – Piotr Hoja, Kwiaciarnia „ZUZIA” – Mariola Dziedziczak, Handel ObwoŸny –
Daniel, Handel ObwoŸny – Marek Leœniarek, Handel ObwoŸny – £eœniarek i Spó³ka,
Gabinet Kosmetyczny „JULIA” – Julia Karbowska, Gabinet Kosmetyczny „VENUS” – Wio-
letta, Gabinet Kosmetyczny „IMAGE” – Tatiana Sikora, Nauka Jazdy – Krzysztof Rybczyñ-
ski, Salon Sukien Œlubnych „EWA” – Kolanta Florczak, Kwiaciarnia „LILIA” – Magdalena
i Maciej Moñka, Us³ugi Krawieckie – Beata Wróbel, Renata i Jaros³aw M³ot, Sklep Odzie-
¿owy „PRINCESSA” - Ma³gorzata Grzeœkowiak, Fabryka Mebli „Uni  Mebel” – Daniel
Mucha, Mirek i Magdalena Sawicka, Krzysztof Froñ, Wojciech Mes, Hurtownia Krzese³ i
Sto³ów – Grzegorz Sobik, Firma „Karol Meble” – Karol Mirowski, „Animar” - Zak³ad
Stolarski – Anna Zimoch, Joana i Piotr Tomaszek, Firma „Mirjan” – Miros³aw i Jan Rabie-
ga, Bernadetta i Wojtek Heising, Z³otnik – Ryszard i Ewa Kurzawa, Firma Progress –
Jacek i Wioletta Sawiccy, Piekarnia Syców – Zofia i Henryk Troska, Aldona i Andrzej
Rybak, Rada Rodziców przy ZS w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej oraz Rada Pedagogiczna, Zak³ad
Fryzjerski – Elwira Bentkowska, P.P.U.H „EWEL-Bart” –import-export – Grzegorz Kula,
Zak³ad Produkcji Cukierków „MIKAS”, Adam He³miñski, S³awomir i Krystyna Brz¹ka³a,
Cukiernictwo – Aleksander Jarczak, P.P.H.U „Zbiga” Zbigniew i Marian Grzunka, Tadeusz
Hanuszewicz, Pizzeria „Osteria”, Firma Komputerowa „ROTE:, Zak³ad Miêsny – Piotr
Rachel, W³adys³awa i Ryszard Forysiowie, Jolanta i Wojciech Ma³yskowie

Mieczys³awa Grzeœkowiak

Piknik ludzi jesieni w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej
 W niedzielê  dnia 24 czerwca 2007

roku  do leœniczówki w Nowej Wsi
Ksi¹¿êcej ludzi jesieni prawie z ca³e-
go okrêgu kaliskiego zaprosi³ Ryszard
Dachowski. W piêknej scenerii pod
parasolami zabezpieczaj¹cymi przed
kochanym S³oñcem zasiadali seniorzy
, którzy przybyli tu autokarami i pry-
watnymi samochodami. Do dyspozy-
cji by³ bufet a dziêki zaanga¿owaniu
organizatorów na sto³ach pojawia³y
siê pysznoœci. Zebranych goœci powi-
ta³ przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejono-
wego w Bralinie A. Leœniarek. Nad
ca³oœci¹ organizacji czuwa³ zawsze
niezawodny gospodarz  i przyjaciel
ludzi jesieni R. Dachowski. Swoj¹
obecnoœci¹ piknik zaszczycili Starosta
Kêpiñski Z. Kasprzak z ma³¿onk¹,
Wójt Gminy Bralin R. Wojtysiak z
ma³¿onk¹, Przewodnicz¹cy Okrêgu
PZERiI w Kalisz – M. Kruk, z-ca prze-
wod. RP Stodolski i sekret. gminy Z.
£atka. Gospodarz wita³  zebranych na
terenie Lasów Rychtalskich a dok³ad-
niej na terenie Leœnictwa Nowa Wieœ
Ksi¹¿êca, ¿ycz¹c mi³ej zabawy. Udzie-
li³ krótkiej informacji o obiekcie. Ko-
lejno g³os zabierali goœcie. Pan Ka-
sprzak wrêczy³ przewodnicz¹cemu w³a-
snorêcznie namalowanie piórkiem  za-
bytki ziemi braliñskiej. Pogoda wspa-
nia³a, humory wszystkim dopisywa³y.
Na pikniku ziemia braliñska goœci³a
ludzi jesieni z :Kalisza, Ostrowa Wlkp.,
Skalmierzyc, Ostrzeszowa, Pleszewa,
Kêpna i Bralina. Pan K³osek serwowa³
pyszn¹ grochówkê  oczywiœcie z kuch-
ni polowej jak na piknik przysta³o.
By³a te¿ muzyka pod batut¹ pana
Kupczaka. Czas umili³ nam jak zawsze
piosenkami zespó³ œpiewaczy „ Ale
Babki”  Skoczne dŸwiêki i pan Kup-
czak zaprasza³ do tañca. Bawiono siê
wspaniale. Przy sto³ach prowadzono
o¿ywione rozmowy i œpiewano piosen-
ki biesiadne. By³y te¿ popis  wspólne-
go œpiewania piosenek z dawnych lat
. Trudno siê by³o rozstaæ .

Ma£a

Wêdkarskie Zawody Rodzinne o Puchar Burmistrza
Przy sprzyjaj¹cej pogodzie w sobotê  o godzinie 15-tej na Stawach Morka przy ulicy Poznañskiej spotkali  zawodowi

wêdkarze w towarzystwie swoich rodzin by wspólnie doœwiadczaæ przyjemnoœci z ³owienia ryb. Wszystkich zebranych zawod-
ników i kibiców wita³ prezes PZW E. Kolebacz. Rozlosowano stanowiska wêdkarskie na stawie zwanym „Kopalnia” i po
rozlokowaniu w skupieniu przyst¹piono do roz³o¿enie fachowego sprzêtu  a syrenia punktualnie o godz.15.00 og³osi³a
rozpoczêcie konkursu., który nieprzerwanie trwa³ do godz. 19.00. Ryby „bra³y „ o czym póŸniej œwiadczy³ wspólny wynik.
Nagrody ufundowa³ Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno P. Psikus, który z przyczyn niezale¿nych nie móg³ byæ obecny na
zawodach. Oko³o godz. 19.00 z niepokojem spogl¹dano w niebo, które coraz gêœciej przes³ania³y chmury. O 19.00znowu
sygna³ oznajmi³ zakoñczenie konkursu.. Komisja w sk³adzie: A. Cudniewicz, M. Owczarek, M. Marczak, P. Moœ bardzo do-
k³adnie wa¿y³a z³owione ryby. A by³y tam du¿e i ma³e ryby (amury, karpie, p³otki, liny..) Wêdkarskim zwyczajem i zgodnie
z has³em „z³ów i wypuœæ” zwa¿onym rybom przywracano wolnoœæ wypuszczaj¹c je z powrotem do stawu. Wyniki imponuj¹ce
bo ³¹czny wynik  z³owionych  ryb to 57 kg. Zawody wspania³e, rodziny mia³y okazjê wspólnie wêdkowaæ i milo spêdzaæ czas
nad wod¹, zdobywaæ doœwiadczenie wêdkarskie pod pilnym fachowym okiem zawodowców i przekonaæ siê o przyjemno-
œciach p³yn¹cych z wêdkowania. Wed³ug iloœci z³owionych ryb kolejno uplasowa³y siê rodziny:
1. R. M. Rozwadowscy z wynikiem 5730 g
2. W.Z. Dobieniowie  z wynikiem   4700 g
3. A .S. Forysiakowie z wynikiem  4270 g
4. S. D. Dêbscy     z wynikiem 3585 g
5. K.A. Pisu³owie z wynikiem 3335 g
6. A.M. Wróblowie z wynikiem 3240 g
7. M.A. Orszulakowie z wynikiem 3215 g
8. K. K. Waloszczykowie z wynikiem 2885 g
9. S. E.  Kolebaczowie z wynikiem 2875 g
10. H. J. Dobieniowie z wynikiem 2515 g
11. M. J. Rachlowie z wynikiem 2460 g
12. M. R. Wieczorkowie z wynikiem 2420 g
13. M..M. Janusowie z wynikiem 2410 g
14. A. A. Dryga³owie z wynikiem 2300g
15. A. S. Œpieglowie z wynikiem 2185 g
16. W. J. Glinkowscy z wynikiem 1890 g
17. J. K. Wróblowie z wynikiem 1520 g
18. D..M. Wikowie z wynikiem 1395 g.

Muzykê serwowa³ pan Rogowski.
Wszystkie miejsca by³y nagrodzone.
Wêdkarskim zwyczajem nagrody wy³o-
¿one do wgl¹du kolejno zwyciêzcy
podchodzili i sami decydowali o wy-
borze nagrody. Prezes podziêkowa³
wszystkim obecnym za udzia³ i  kibi-
cowanie a zawodnikom sukcesów, po-
dziêkowania skierowa³ równie¿ do sê-
dziów za fachowe i sprawne przepro-
wadzenie konkursu, panu Jankowi za
muzykê. Zaprosi³ te¿ wszystkich na 55
rocznicê PZW w Kêpnie na 18 sierp-
nia. Potem by³o piecenie kie³basek ,
dyskusje i mi³e spêdzanie czasu nad
wod¹ chocia¿ w kroplach deszczu.

Ma£a

 Seniorzy z Kêpna na Stanicy
Watra w Kobylej Górze

Zarz¹d Rejonowy PZERiI w Kêpnie zorganizowa³ w czwartek  pod przewodnictwem M.
Jasnowskiej dnia 21 czerwca wyjazdowy piknik. Grupa prawie 30 osobowa autokarem
rankiem wyruszy³a na piknik a punktem docelowym by³a Stanica Harcerska „Watra” w
Kobylej Górze. Na miejscu zwyczajem harcerskim wita³ wszystkich gospodarz Komendant
Hufca ZHP w Kêpnie phm W. Gruszka. Krótkie zapoznanie z piêknym  z obiektem i
terenem leœnym, polem namiotowym a potem obiad. Po obiedzie spacer nad jezioro
oraz zwiedzanie terenów leœnych  z obiektami wypoczynkowymi po³o¿onymi wokó³ jezio-
ra. Wspania³e œwie¿e powietrze dobrze wp³ywa³o na humory, które dopisywa³y od samego
rana. Nieco póŸniej pogoda sprawi³a figla i niestety skronie seniorów skropi³ pocz¹tkowo
drobny deszczyk , który poczyna³ sobie coraz œmielej. Seniorom jednak to nie przeszka-
dza³o wrócili na stanicê i przy kominku raczyli siê kaw¹ z pysznym ciastem. Pod wieczór
pieczenie kie³basek przy kominku, i jak na seniorów przysta³o wspólne œpiewanie piose-
nek biesiadnych, opowiadanie dowcipów. Niektórzy wspominali swoje harcerskie  ¿ycie z
m³odych lat. Przy muzyce z taœm  mo¿na by³o nawet potañczyæ. Szczêœliwi prawie o
zachodzie S³oñca powrócili do domowych pieleszy.

Ma£a

Podziêkowanie za „ Dar ¯ycia”
 W dniu 24.06.2007 r. mieszkañcy Gminy Baranów podczas obchodów „ Dni Bara-
nowa” oddawali honorowo krew w pomieszczeniach Szko³y Podstawowej. Do odda-
nia krwi zg³osi³y siê 54 osoby a po badaniach lekarskich krew odda³o 48 osób.
Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i oddali krew wyra¿am podziêkowa-
nie za promowanie tej akcji, serdecznie dziêkujê wójtowi J. Sarnowskiemu, pracow-
nikom gminy, so³tysom, stra¿akom, ksiê¿om w parafiach, Ewie Bilskiej, Renacie
Ciemny. Serdeczne podziêkowanie sk³adam Ma³gorzacie Gawlik z Centrum Od-
szkodowañ Votum S.A. za czynny udzia³ podczas trwania akcji pobierania krwi. Za
udostêpnienie pomieszczeñ szko³y dziêkujê dyrektor T. Mazurkiewicz, za sponso-
rowane ciasta dla krwiodawców K. Czekale, a wójtowi Baranowa J. Sarnowskiemu
za loteriê fantow¹. Honorowe Krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezintere-
sownym dzia³aniem na rzecz ratowania zdrowia i ¿ycia drugiego cz³owieka, stano-
wi¹cym potwierdzenie ludzkiego bezinteresownego poœwiêcenia.

Kierownik Teren. Oddzia³u Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Ostrzeszowie
lek. med. Stanis³aw Walkiewicz specj.hirurg i organizacji ochrony zdrowia.
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Nauczycielskie Kolegium
Jêzyków Obcych

informuje,
¿e zajêcia z jêzyka angielskiego  i niemieckiego

z dniem 1 paŸdziernika bêd¹ odbywa³y siê w Wieruszowie.
Zapraszamy równie¿ na kurs „0” dla pocz¹tkuj¹cych.

Zapisy osobiœcie w Zduñskiej Woli w NKJO, ul. Opiesiñska 8
lub telefonicznie. Tel. (0 43) 824 76 73

Pi³karski turniej w Mirkowie
VI Turniej Dru¿yn Niezrzeszonych

Miasta i Gminy w Wieruszowie w Mir-
kowie przeszed³ do historii. Rada So-
³ecka i Zarz¹d Ko³a Towarzystwa Przy-
jació³ Dzieci w Mirkowie byli organi-
zatorami Pi³karskiego turnieju Wsi
Dru¿yn Niezrzeszonych w minion¹
niedzielê. W turnieju udzia³ wziê³y
dru¿yny z Podzamcza, KuŸnicy Ska-
kawskiej, Mirkowa, Cieszêcina, Wysza-
nowa, Teklinowa. Turniej by³ atrakcj¹

festynu i nie tylko. W turnieju pierw-
sze miejsce zajê³a dru¿yna z Pod-
zamcza a nagrod¹ by³ puchar ufun-
dowany przez Burmistrza Miasta i
Gminy w Wieruszowie, który wrê-
czy³ z-ca Burmistrza Andrzej Ma³ys.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z
Wyszanowa tym razem fundatork¹
pucharu by³a radna RM  z Mirko-
wa  Maria Barszczewska, która pu-
char wrêcza³a osobiœcie. Trzecie

miejsce zajê³a dru¿yna z Teklino-
wa dla tej dru¿yny puchar ufundo-
wa³ so³tys wsi Mirków W³adys³aw
Kokot i te¿ wrêczy³ go osobiœcie.
Turniej pi³karski sêdziowa³ Henryk
Kowalewski a opraw¹ s³own¹  ra-
czy³ zebranych kibiców Boles³aw
Bednarek. Wieczorem przy muzy-
ce zespo³u „Capri” bawili siê uczest-
nicy festynu i nie tylko.

J. Przyby³

Czy przez Przyby³a nie by³o piwa
na festynie w Walichnowach ?

W niedzielê 17 czerwca Dyrekcja
i Rada Rodziców Zespo³u Szkó³ i
Gimnazjum w Walichnowach zapro-
si³a mieszkañców i goœci na festyn
zorganizowany pod has³em:
”Chcesz pomóc szkole? PrzyjdŸ!”

Program imprezy przewidywa³
wiele atrakcji- miêdzy innymi: arty-
styczne wystêpy dzieci ze Szko³y
Podstawowej, które  przedstawi³y in-
scenizacjê „O kobiecie- na weso³o”,
piosenki w wykonaniu gimnazjali-
stów, pokazy taneczne uczniów z
„podstawówki”, wystêpy m³odzie¿y
gimnazjalnej- „¿yj zdrowo” i oczy-
wiœcie zawody sportowe, bez któ-
rych nie mo¿e siê obyæ ¿aden sza-
nuj¹cy siê festyn. Stra¿acy z Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej przygoto-
wali pokaz ratownictwa drogowego.
By³a  loteria fantowa z ciekawymi
nagrodami a wieczorem zabawa
taneczna.

Powinno byæ sielsko ale tak do
koñca nie by³o, chocia¿ pogoda i
humory wszystkim dopisywa³y.
Mieszkañcy skar¿yli siê, ¿e zorgani-
zowano festyn bez piwa i ci, którzy
chcieli ugasiæ pragnienie „zimnym
chmielem” musieli przekradaæ siê
poza teren festynu do pobliskiego
sklepu ( i nic w tym z³ego). Podob-
no winê za to ponosi – zdaniem
niektórych uczestników- Przewodni-

cz¹cy Rady Rodziców- miejscowy
policjant, który podobno wystraszy³
siê nie tyle zataczaj¹cych siê  uczest-
ników zabawy co podobno redak-
tora Przyby³a, który rzekomo mia³-
by siê „przyczepiæ”, ¿e na terenie
boiska szkolnego sprzedawany jest
alkohol. O ile to jest prawd¹, ¿e
takie rozumowanie mia³o miejsce-
nie nam o tym rozs¹dzaæ. Redak-
tor Przyby³ rozmawia³ o tym z poli-
cjantem a ten zaprzecza takim do-
niesieniom, jednakowo¿ w ka¿dym
k³amstwie tkwi ziarnko prawdy. Jest
publiczn¹ tajemnic¹, ¿e  policjant
ten jest na co dzieñ Rzecznikiem
Prasowym KPP Wieruszów  i  wrêcz

obsesyjnie „zwalcza” Jerzego Przy-
by³a ( zapomnia³ widocznie, ¿e ma
s³u¿yæ spo³eczeñstwu a nie prze³o-
¿onym).

W zwi¹zku z powy¿szym oœwiad-
czamy, ¿e:

po pierwsze: redaktor Naczelny
nie jest taki straszny jak siê niektó-
rym wydaje ( nie taki diabe³ strasz-
ny jak go maluj¹)

po drugie: nie mia³ zamiaru przy-
czepiaæ siê do ”piwa”- tym bardziej,
¿e wiadomo, ¿e gdy jest gor¹co to
chce siê piæ- a alkohol jest dla lu-
dzi ( choæ oczywiœcie w rozs¹dnych
iloœciach!).

/red/

Zakoñczyli naukê
W pi¹tek, 22 czerwca w ca³ej Polsce uczniowie po¿egnali

siê ze swoimi szko³ami na okres dwóch miesiêcy.
Tego dnia oficjalne zakoñczenie nauki mieli równie¿ uczniowie z Li-

ceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Wieruszowie. Na
uroczystoœci oprócz kadry nauczycielskiej i uczniów pojawili siê równie¿
przedstawiciele w³adz miejscowych: Andrzej ¯uraw – przewodnicz¹cy Rady
Powiatu oraz Józef Wróbel – cz³onek zarz¹du. Dyrektor Maria Jakubczyk
w swym przemówieniu podsumowa³a miniony rok nauki, po czym przy-
st¹piono do wrêczania wyró¿nieñ dla najlepszych uczniów za bardzo dobre
wyniki w nauce oraz za wysokie osi¹gniêcia w przeró¿nych olimpiadach.

/arp/
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Mecz pi³ki noznej
Podczas tegorocznych obcho-

dów Dni Wieruszowa odby³ siê
kolejny mecz po³ki no¿nej miêdzy
Gmin¹ Wieruszów, a Starostwem
Powiatowym. Tym razem zwyciêz-
cami okaza³a siê dru¿yna repre-
zentuj¹ca urz¹d miejski pokonu-
j¹c swoich przeciwników 4:1

Lidia Beljulii

AKCJA ,, JAB£KO – CYTRYNA. GENERALNIE ZWOLNIJ”
w SP NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA w WIERUSZOWIE

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszo-
wie wraz z przedstawicielem  Fundacji

,, Bezpieczna Droga” z Wielunia zaprosi-
³a uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka  w Wieruszowie do wziê-
cia udzia³u w Ogólnopolskiej Akcji ,, Jab³-
ko – Cytryna. Generalnie zwolnij ”. W ra-
mach programu  w naszej szkole zrealizo-
wano 14. 06 2007r. lekcjê ruchu drogowe-
go.

Geneza akcji zrodzi³a siê w  Generali  w
Austrii, poniewa¿ cieszy³a siê akceptacj¹
spo³eczn¹ stopniowo rozszerzono j¹ na
pozosta³e pañstwa Europy. W 1999 r. po
raz pierwszy przeprowadzona zosta³a w
Polsce. Ide¹ akcji jest zwiêkszenie bezpie-
czeñstwa na drogach w terenie zabudowa-
nym, poprzez bezpoœrednie i oryginalne
uœwiadamianie kierowcom niebezpieczeñ-
stwa, na jakie nara¿aj¹ innych uczestników
ruchu drogowego zbyt szybk¹ jazd¹. Akcja
stwarza mo¿liwoœæ osobistego kontaktu kie-
rowcy z dzieckiem – potencjalnym poszko-
dowanym. Dziêki tym dzia³aniom dzieci, na-
uczyciele i policja mog¹ pomóc

w zmniejszeniu problemu, jaki stanowi
nadmierna prêdkoœæ na drogach.

 W dniu akcji  uczniowie klasy V d wraz
z nadzoruj¹cym ich policjantem – st. sier¿.

p. S³awomirem Bartel¹ oraz obserwuj¹cy-
mi przebieg dzia³añ nauczycielami i dy-
rekcj¹ szko³y kontrolowali poziom bezpie-
czeñstwa na ulicy Fabrycznej, przy której
mieœci siê szko³a. Mierzono prêdkoœæ za
pomoc¹ urz¹dzeñ radarowych. Dzieci z
wielkim zainteresowaniem w³¹czy³y siê do

akcji.  Sprawdza³y, w jakim stopniu kontro-
lowani respektuj¹  przepisy o ruchu drogo-
wym. Osobom, które nie przestrzega³y
wszystkich zasad i ³ama³y przepisy dzieci
wrêcza³y w ramach upomnienia ( zamiast
przewidzianego w danej sytuacji mandatu
) cytrynê. Kierowcy i uczestnicy ruchu dro-
gowego, którzy we w³aœciwy sposób zacho-
wali siê na drodze otrzymywali jako nagro-
dê jab³ko.

Niestety cytryny znika³y w zastraszaj¹cym
tempie, znacznie czêœciej kierowców nale-
¿a³o upominaæ i wrêczaæ im ten kwaœny
owoc. Miejmy nadziejê, ¿e ta forma upo-
mnienia wp³ynie pozytywnie na zmianê

postawy i zdrowy rozs¹dek obdarowanych
cytrynami osób. Mimo bliskoœci szko³y,
wzmo¿onego ruchu na przejœciach przez
jezdniê oraz ograniczeñ prêdkoœci kierow-
cy nie zachowywali odpowiedniej ostro¿no-
œci nara¿aj¹c tym samym zdrowie innych i
w³asne.

Podobne akcje powinny zostaæ na sta³e
wpisane do kalendarza pracy policji i szko-
³y. Uczniowie mogli przekonaæ siê osobi-
œcie, jak wa¿na i odpowiedzialna jest praca
policjanta, zdobyli te¿ wiedzê, która na
pewno przyda im siê w ¿yciu.

Renata Tobis
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Festyn
Rodzinno – Sportowy

Niedziela 01 lipiec 2007r.
Godz. 13:30

Boisko sportowe
w Wyszanowie

W programie:
- Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza

Wieruszowa
- Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej

- Gry i zabawy dla dzieci
- Wystêp kabaretu EWG

- Zabawa taneczna

Zaprasza organizator
Ludowy Klub Sportowy
„PROSNA” Wyszanów

Równi i równiejsi wobec prawa
-literacki slogan czy naga prawda?
Art. 67. § 1. (89) Kto umyœlnie uszkadza lub usuwa og³oszenie wysta-

wione publicznie przez instytucjê pañstwow¹, samorz¹dow¹ albo or-
ganizacjê spo³eczn¹ lub te¿ w inny sposób umyœlnie uniemo¿liwia
zaznajomienie siê z takim og³oszeniem, podlega karze aresztu albo
grzywny.

Teoretycznie konstytucja gwarantuje nam równoœæ wobec prawa Art.
32: Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do równego
traktowania przez w³adze publiczne.

A mimo to- jak siê okazuje – s¹ równi i równiejsi. Uwa¿acie , ¿e to
slogan wyci¹gniêty z powieœci Orwella? To te¿, ale niestety jest to
przyk³ad ¿ywcem wyci¹gniêty z  wieruszowskiego S¹du Grodzkiego.
Sprawa dotyczy zaklejania plakatów wyborczych przez Bogdana „Wy-
wrockiego”. W dniu 10 listopada 2006r.pan „Wywrocki” oko³o godz.
24.00 na s³upie og³oszeniowym stoj¹cym na skrzy¿owaniu dróg 19
stycznia i Warszawskiej nakleja³ plakaty wyborcze z wizerunkiem swojej
¿ony- jednoczeœnie zaklejaj¹c wszystkie plakaty Komitetu Wyborcze-
go ”Niezale¿ni Razem”

( przez co uniemo¿liwi³ zaznajomienie siê z plakatami) Czyn taki
jest wykroczeniem i wedle cytowanego wy¿ej art. 67. 1 Kodeksu Wy-
kroczeñ grozi za niego kara aresztu lub grzywny.

Pan „Wywrocki” przyzna³ siê do zarzucanego mu czynu ju¿ w trak-
cie pierwszego przes³uchania, bi³ siê teatralnie w piersi prosz¹c jed-
noczeœnie o niski wymiar kary- jak siê okaza³o- poskutkowa³o. W
czasie przes³uchania nie zachowywa³ siê ju¿ tak buñczucznie jak w
dniu zaklejania plakatów. ¯¹danie kary w uzgodnieniu z policjan-
tem jest co prawda prawnie dopuszczalne, choæ dziwne jest, ¿e w
innych przypadkach siê z tego nie korzysta.

S¹d widaæ jest wra¿liwy na „szczere wyznanie grzechów”- bo przy-
chyli³ siê do wniosku pods¹dnego i wymierzy³ mu karê 70 z³ grzywny
oraz zas¹dzi³ koszty procesu w wysokoœci 80 z³. We wniosku o ukara-
nie pan „Wywrocki” poda³, ¿e jego miesiêczne dochody to ok. 1100
z³. Tak wiêc kara150 z³ nie jest dla niego ani wysoka, ani dotkliwa.
Nie jest te¿ „nauczk¹”.

Mo¿e nale¿a³oby siê cieszyæ, ¿e S¹d jest ³askawy i za wykroczenia
nie karze wysokimi grzywnami a raczej „grozi palcem” ( a wymierza
grzywnê- bo musi) gdyby nie to, ¿e ten sam S¹d nie zawaha siê
wlepiæ 500 z³ przypadkowemu „pijaczkowi”- z³apanemu przez nad-
gorliwych policjantów, którzy nie potrafi¹c wykazaæ siê rozwi¹zywa-
niem powa¿nych spraw wykazuj¹ siê ³apaniem podchmielonych oby-
wateli, lub jeszcze trzeŸwych- ale stoj¹cych pod sklepem z butelk¹
piwa. Rozumiem, ¿e osoba nietrzeŸwa „chodz¹ca zygzakiem” po chod-
niku stanowi potencjalne Ÿród³o zagro¿enia wypadkiem komunika-
cyjnym a poniewa¿ jest to wykroczenie to musi byæ os¹dzone i uka-
rane, ale skoro tak, to wyczyn pana „Wywrockiego” powinien byæ
równie¿ os¹dzony stosownie. Nie powinno byæ tak, ¿e jeden za wy-
kroczenie p³aci 70 z³ ( choæ staæ go na to by zap³aciæ grzywnê) a
drugi p³aci 500 z³ ( pomimo tego, ¿e nie ma pracy i nie osi¹ga
¿adnych dochodów).

Jak to siê ma do sprawiedliwoœci? S¹ równi i równiejsi? Rozumiem,
¿e S¹d jest niezawis³y i mo¿e wydawaæ wyroki wedle w³asnego uzna-
nia ( oczywiœcie w oparciu o „ramy” zakreœlone przez prawo) do-
œwiadczenia i oceny sytuacji, jednak powinno byæ to równie¿ zgodne
z logik¹ i sumieniem. A mo¿e wymagam za du¿o?

Jerzy Przyby³

Wyprzedza³ na trzeciego
W minionym tygodniu 18- letni mieszkaniec Gminy Bia³a ( powiat Wieluñski) zgin¹³ w wypadku samocho-

dowym, nie zachowa³ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. Wyprzedza³  „na trzeciego” na ³uku drogi kra-
jowej nr 8 w Sokolnikach. W wypadku zgin¹³ równie¿ jad¹cy z nim dwudziestolatek. 18 – letni „mê¿czyzna”
kieruj¹cy osobowym Mercedesem wyprzedza³ jad¹cy przed nim pojazd i zderzy³ siê czo³owo z jad¹c¹ z prze-
ciwka ciê¿arówk¹. Zdarzenie to nie da³o 18 – latkowi  jad¹cemu  z nim 20 – latkowi ¿adnych szans na
prze¿ycie. Po odbiciu siê od ciê¿arówki Mercedes zosta³ uderzony przez jad¹cy prawid³owo za nim samochód
Mitsubushi. Kieruj¹cy ‘terenówk¹” oraz kierowca ciê¿arówki doznali  ogólnych pot³uczeñ. Do wieluñskiego
szpitala trafi³a z urazami nóg i r¹k 31 –letnia czaszka podró¿uj¹ca  Mitsubishi.

/red/

Dzietrzkowice

Festyn szkolny
Niedzielny festyn szkolny poprze-

dzi³a zabawa taneczna dla doro-
s³ych na sali OSP. W dniu 24
czerwca br. o godz. 14.00 na plac
OSP t³umnie przybyli mieszkañcy
Dzietrzkowic na festyn szkolny jaki
zorganizowa³a Rada Rodziców,
Uczniowie i Rada Pedagogiczna
Szko³y Podstawowej w Dzietrzkowi-
cach.  Wystêpy artystyczne uczniów
zawsze s¹ mile widziane a popisy
umiejêtnoœci nabytych  w ci¹gu
roku szkolnego widzowie nagra-
dzaj¹ gromkimi brawami. Du¿o sa-
tysfakcji sprawiaj¹ konkursy i zaba-
wy sportowe, szczególnie wtedy gdy
widaæ u zawodników prawdziw¹
sportow¹ rywalizacjê. Wszak nie o
wyniki chodzi, chocia¿ i te maj¹
swoj¹ wymowê, ale o dobr¹ zaba-
wê. Loteria fantowa budzi³a du¿e
zainteresowanie tym bardziej, ¿e
ka¿dy los wygrywa³. By³y te¿ nie-
spodzianki dla dzieci. Nagrody
ufundowali sponsorzy i przyjaciele
szko³y.

/red/

FESTYN INTEGRACYJNY W DPS CHRÓŒCIN – WIEŒ
W niedzielê tj. 17 czerwca br. w Chró-

œcinie odby³ siê Festyn Integracyjny, zor-
ganizowany po raz siódmy przez Dom
Pomocy Spo³ecznej Chróœcin – Wieœ oraz
Stowarzyszenie „Pomocny Dom”. DPS
obchodzi w tym roku Jubileusz 55 – lecia.

Imprezê rozpocz¹³ koncert Orkiestry
Dêtej OSP z Byczyny pod batut¹ pana
Henryka Barcz. Wszystkich goœci przywita-
³a p. Bo¿ena Ferdynus Dyrektor DPS. Po
oficjalnym rozpoczêciu nadszed³ czas na
programy artystyczne, przygotowane spe-
cjalnie na tê okazjê. Zobaczyæ mo¿na by³o:
wystêpy dzieci z Oœrodka Kultury z Byczy-
ny – pokazy tañca, wystêp gimnazjalisty z
Byczyny– gra na keyboardzie oraz wystêp
dzieci ze Szko³y Podstawowej z Chróœcina.
Równie¿ kabaret „Ch³opaki” do którego
nale¿¹ mieszkañcy Domu zaprezentowa³
dla wszystkich program muzyczny pt. „Mix
bajek”. Nie zabrak³o te¿ „gwiazdy” impre-
zy , któr¹ by³ duet UNIVERSE. Oprócz
godzinnego koncertu, który zapewni³a gru-
pa, by³ równie¿ czas na sprzeda¿ p³yt oraz
autografy. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³
program artystyczny „ Parodie zespo³ów
muzycznych” przygotowany przez pracow-
ników DPS. Obejrzeæ tu mo¿na by³o wy-

stêp Rubika wraz z chórem, Danuty Rinn,
Mandaryny, Don Wasyla wraz z cyganka-
mi i grupy Lordi. Us³yszeæ mo¿na by³o
równie¿ znany wszystkim utwór „Myde³ko
Fa” oraz „Ch³opcy Radarowcy”.

Ca³oœæ imprezy zakoñczona zosta³a, jak
co roku wspania³¹ zabaw¹ do bia³ego rana

z zespo³em ALLA BREVE.
W trakcie festynu dodatkowymi atrakcja-

mi by³y: loteria fantowa, grill, stoiska
z zabawkami, dmuchany zamek do

zje¿d¿ania dla dzieci oraz gokardy i nie
zabrak³o równie¿ stoisk z pracami mieszkañ-
ców naszego Domu.

Organizatorzy festynu sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania dla sponsorów, którzy pomo-
gli w zorganizowaniu tej imprezy. Równie
gor¹ce podziêkowania sk³ada Pani Dyrek-
tor wszystkim pracownikom, za zaanga¿o-
wanie i pracê podczas festynu.

( Magdalena Œwisulska )

Piêkna nasza Polska ca³a
Pod tym has³em co roku panie z

Gminy £ubnice  wyruszaj¹ by zwie-
dzaæ nowe tereny naszego kraju. Tym
razem a by³o to w dniach 16-17 czerw-
ca 2007 r. zapoznanie z dziedzictwem
kultury narodowej. Wyjazd zorgani-
zowa³a Krystyna Czernecka specjali-
sta ds. WGD z Oœrodka Doradztwa
Rolniczego. Zwiedzano Koniaków,
Istebn¹, Wis³ê, Szczyrk. Pe³ne zacie-
kawienia i chêci poznania tajników
koronkarstwa wys³ucha³y opowieœci o
tej dziedzinie rzemios³a. Pe³ne podzi-
wu by³y dla koronki wykonanej z nici
chirurgicznych. Z pe³n¹ gracj¹ i ta-
lentem bajarza wys³ucha³y opowieœci
¿ycia górali w „ Chacie Góralskiej” w
Istebnej. Apogeum wycieczki by³o z
kolei obœpiewanie góralskiego wese-
la przez panie z KGW Wójcina i
£ubnic .W drugim dniu zwiedza³y
Muzeum Browarstwa w ¯ywcu. Mu-

zeum XXI wieku pe³ne efektów spe-
cjalnych. Uwa¿amy , ze takie wyjaz-
dy s¹ bardzo potrzebne i korzystne.

Panie podnosz¹ swoje kwalifikacje,
umiejêtnoœci, wiedzê. Zapewne to nie
ostatni ich wyjazd.

/red/
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Komunikat prasowy Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Od 25 czerwca br. ARiMR bêdzie

przyjmowa³a wnioski o nowe renty
strukturalne.

Agencja restrukturyzacji i moderni-
zacji rolnictwa rozpocznie z dniem 25
czerwca 2007 roku nabór wniosków
o przyznanie renty strukturalnej w ra-
mach nowego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Wnioski nale¿y sk³adaæ we w³aœciwych
Biurach Powiatowych AriMR. W bu-
d¿ecie Programu przewidziano na to
dzia³anie ponad 2,18 mld euro ( z
czego 1,64 mld euro pochodzi z bu-
d¿etu wspólnotowego, a ponad 0,5
mld euro z bud¿etu krajowego). Ren-
tê strukturaln¹ bêdzie móg³ uzyskac
rolnik wpisany do ewidencji produ-
centów rolnych (prowadzonej przez
ARiMR), który ukoñczy³ 55 lat, lecz
nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego i nie
ustalonego prawa do emerytury lub
renty. Wnioskodawca powinien te¿
prowadziæ gospodarstwo rolne przez
co najmniej 10 lat bezpoœrednio po-
przedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o
rentê strukturaln¹ i w tym okresie byæ
ubezpieczonym w KRUS przez co naj-
mniej 5 lat. Rolnik powinien równie¿
w dniu z³o¿enia wniosku o rentê
strukturaln¹ podlegaæ ubezpieczeniu
emerytalno- rentowemu i nie zalegaæ
z zaplata nale¿noœci z tytu³u ubezpie-
czenia spo³ecznego rolników. Œwiad-
czenia w postaci renty strukturalne
przewidziane jest dla rolników, któ-
rzy przeka¿¹ gospodarstwa rolne o
powierzchni u¿ytków rolnych co naj-
mniej: 1ha, w przypadku gospodarstw
po³o¿onych w województwach: ma³o-
polskim, podkarpackim, œl¹skim i
œwiêtokrzyskim albo 3 ha , w przypad-
ku gospodarstw po³o¿onych w pozo-
sta³ych województwach. Gospodar-

stwo mo¿na przekazaæ nastêpcy lub
zbyæ powiêkszaj¹c tym samym jedno
lub kilka gospodarstw innych rolni-
ków. W przypadku przekazania na-
stêpcy, musi nim byæ osoba, która
wczeœniej nie prowadzi³a dzia³alnoœci
rolniczej. Powierzchnia u¿ytków rol-
nych gospodarstwa nastêpcy nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia po-
wierzchnia gruntów w danym woje-
wództwie lub w kraju. Informacje o
œredniej wielkoœci gospodarstw w
poszczególnych województwach do-
stêpne s¹ na stronie internetowej
ARiMR (www.arimr.gov.pl)  Mo¿liwe
jest tez uzyskanie renty strukturalnej
po przekazaniu gruntów na cele zwi¹-
zane z ochron¹ lub zbycie z przezna-
czeniem u¿ytków rolnych do zalesie-
nia. Osoba wnioskuj¹ca o rentê struk-
turaln¹ i jej wspó³ma³¿onek mog¹ po-
zostawiæ sobie ³¹cznie 0,5 ha u¿ytków
rolnych ( wraz z siedliskiem) i uprawiaæ
te u¿ytki dla zaspokajania wy³¹cznie
potrzeb w³asnych i osób pozostaj¹cych
we wspólnym gospodarstwie domowym.
Podstawowa wysokoœæ renty struktural-
nej wynosi 150% najni¿szej emerytury.
Wysokoœæ œwiadczenia zwiêksza siê o
100% kwoty najni¿szej emerytury, je¿eli
wnioskodawca pozostaje w zwi¹zku ma³-
¿eñskim i oboje ma³¿onkowie spe³niaj¹
wszystkie warunki dla przyznania renty
strukturalnej. Jeœli przekazano gospodar-
stwo o powierzchni u¿ytków rolnych
wiêkszej ni¿ 10 ha na rzecz osoby w
wieku poni¿ej 40 lat, podstawowa kwo-
ta renty strukturalne zostaje powiêkszo-
na o 15 % najni¿szej emerytury. Œwiad-
czenie bêdzie wyp³acane co miesi¹c, nie
d³u¿ej ni¿ do osi¹gniêcia przez benefi-
cjenta 65 roku ¿ycia. Rzecznik Prasowy
ARiMR

Rados³aw Iwañski

M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski oraz
Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych

w warcabach 100-polowych.
W dniach 15-19 czerwca 2007 roku

w Leœnych Wrotach k. Olsztyna odby-
³y siê M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski
oraz Mistrzostwa Polski Seniorów Star-
szych w warcabach 100-polowych.

Rozegrano dwa turnieje – w grze
b³yskawicznej i turnieju g³ównym.
Ogó³em udzia³ wziê³o 122 zawodni-
ków i zawodniczek z 27 klubów ca³e-
go kraju. Rejon wieruszowski repre-
zentowa³o 3 kadetów i 2 seniorów
starszych z LKS ,,Czarna Damka,,
Lututów.

W grze b³yskawicznej / 5 minut na
zawodnika w ka¿dej rundzie/ br¹zo-
wy medal zdoby³ Edward Perdek z 10
pkt. , a Jan Osio³kowski by³ 4 – 9 pkt.
W kadetach na 4 pozycji sklasyfiko-

wano Krzysztofa Bia³kowskiego , 5 by³
Arkadiusz Œlêzak , a 9 Mariusz Œlê-
zak.

W turnieju g³ównym z czasem 90
minut na zawodnika w 7 rundach w
seniorach II pozycje i v-ce MP zdo-
by³ Edward Perdek z 11 punktami /
tyle samo co zwyciêzca Stanis³aw Mar-
kowski posiadaj¹cy kat. Mistrz warca-
bowy/. Jan Osio³kowski zaj¹³ 5 miej-
sce.

W kadetach Mariusz Œlêzak by³ 6,
Arkadiusz Œlêzak 13, a Krzysztof Bia³-
kowski 15. Koszty wyjazdu na mistrzo-
stwa pokry³ samorz¹d gminy w Lutu-
towie.

Ze sportowym pozdrowieniem.
Wac³aw Zab³ocki

Podczas obchodów Dni Wieruszowa
rozstrzygniêto konkurs  pn.

”Naj³adniejsza posesja  na terenie
Gminy Wieruszów w roku 2007”

organizowanego  przez Burmistrza Wieruszowa
Do konkursu zg³osi³o siê 9 posesji z terenu ca³ej Gminy Wieruszów.
Bior¹c pod uwagê kryteria regulaminu oraz wszelkie innowacje wnie-

sione w upiêkszanie domów, komisja wy³oni³a i nagrodzi³a nastêpuj¹-
cych laureatów:
I miejsce - Puchar Burmistrza Wieruszowa oraz nagrodê pieniê¿n¹

w wysokoœci 200 z³  otrzymali równorzêdnie: Pan Grzegorz Baraniak
z Wieruszowa Pañstwo Leon i Maria Mamczur z Polesia
II miejsce – Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Wieru-

szowie oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 150 z³  otrzymali: Pañ-
stwo Renata i Zbigniew Góralscy z Wyszanowa
III miejsce -Puchar Z-cy Burmistrza Wieruszowa oraz nagrodê pie-

niê¿n¹ w wysokoœci 100 z³  otrzymali egzekwo: Pani Emilia Rzeszew-
ska z  miejscowoœci Dobrydzia³ Pani Dorota Szczepaniak z Lubczyny

Zwiedzali Kraj
W dniach 17 – 20 czerwca grupa

28 osobowa grupa uczestników i opie-
kunów z Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Osieku uczestniczy³a w
wycieczce do Krakowa, Kalwarii Ze-
brzydowskiej i Zakopanego. Wyprawa
ta dla niektórych osób by³a nie lada
prze¿yciem, poniewa¿ po raz pierw-
szy byli w dawnej stolicy Polski oraz
w górach.

17 czerwca o œwicie grupa wyruszy-
³a na po³udnie kraju.

Pierwszym etapem wycieczki by³
piêkny Kraków. Program obejmowa³
zwiedzanie zabytków, w tym siedziby
królów na Wawelu. Ponadto grupa
uczestniczy³a w Wielkim Koncercie
Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”, w którym wyst¹pili m. in.
Irena Santor, Dorota Miœkiewicz,
Olga Boñczyk, Micha³ Bajor i Zbi-
gniew Zamachowski.

Wycieczkowicze pe³ni prze¿yæ i
wra¿eñ, rankiem trzeciego dnia wy-
ruszyli do stolicy polskich Tatr. Po
drodze zwiedzono zabytkowy zespó³
architektoniczno – krajobrazowy
i pielgrzymkowy - Bazylikê, Klasztor
OO. Bernardynów i Dró¿ki w Kal-
warii Zebrzydowskiej

- bêd¹cy unikaln¹ wartoœci¹ kul-
turow¹, przyrodnicz¹ i kultow¹. Za-
bytek ten, jako jedyna na œwiecie
kalwaria, zosta³ wpisany na listê

œwiatowego dziedzictwa UNESCO.
W Zakopanem, pierwszym ele-

mentem programu by³ spacer po
Krupówkach. Uczestnicy podziwia-
li specyficzn¹ architekturê zako-
piañsk¹, kosztowali oryginalnych
serów oscypków i bryndzy, mieli
mo¿liwoœæ poznaæ piêkno góral-
skiego rêkodzie³a i kunszt lokal-
nych kapel. Drugiego dnia nast¹-
pi³ moment kulminacyjny – wjazd
kolej¹ linowo-szynow¹ na Guba³ów-
kê, po³o¿on¹  1123 m n.p.m. Ju¿

sam przejazd w wagoniku na szczyt
dostarczy³ nie lada emocji. By³a to
wspania³a przygoda, ubogacona
piêknymi widokami na panoramê
Tatr i samo miasto. Na po¿egnanie
rzeœki halny smaga³ po twarzach
Ceprów z Osieka, kiedy wsiadali do
wagonów.

Cztery dni minê³y szybko. Bez-
piecznie i zgodnie z planem grupa
wróci³a do domu wieczorem w
œrodê 20 czerwca.

/red/

Podsumowali minion¹ kadencjê

Nowy prezes Zbigniew Winkowski.

Zgodnie ze Statutem cz³onkowie Klubu WKS Prosna w
Wieruszowie podsumowali 4-letni¹ kadencjê w której od-
notowano wiele sukcesów szczególnie na niwie dzia³al-
noœci nie strikte sportowej, ale tej która pozwoli³a na
pozytywn¹ ocenê pracy klubu. Cieszy, ¿e Klub jako ca-
³oœæ jest dobrze postrzegany, zadbany stadion i pomiesz-
czenia klubu (sala gimnastyczna i tzw. czêœæ hotelowa.
Klub posiada trzy sekcje: pi³ka no¿na, tenis sto³owy, pi³-
ka siatkowa, której sekcja jest samowystarczaj¹ca.  Ustê-
puj¹cemu zarz¹dowi podziêkowano udzielaj¹c jednog³o-
œnie absolutorium. Dokonano wyboru nowego prezesa
zarz¹du a zosta³ nim Zbigniew Winkowski. Szerzej na ten
temat w przysz³ym wydaniu gazety.

/red/

Obietnice rzucane na wiatr
Startuj¹c w wyborach samorz¹do-

wych  - na wójta gminy Czastary
Pawe³ G³owacki wiele obiecywa³.
Mia³o byæ dostatnio, bezpiecznie,
nowoczeœnie. W ulotce kandydat
pisa³: „ jako wójt bêdê dzia³a³ na rzecz
dalszego rozwoju spo³eczno –gospodar-
czego i promocji naszej gminy oraz po-
prawy jakoœci ¿ycia mieszkañców, pozy-
skania œrodków pieniê¿nych na inwe-
stycje gminne w zakresie kontynuacji
budowy kanalizacji sanitarnej (...),
unowoczeœnienia bazy lokalowej i wy-
posa¿enia szkó³ z zachowaniem wszyst-
kich placówek i  co najwa¿niejsze dla
tematu, którym siê zajmujemy: zwiêk-
szenia nak³adów na kulturê i sport
oraz wspieranie dzia³alnoœci jednostek
OSP” ( ¿eby by³o zabawniej Wójt jest
prezesem Zarz¹du Gminnego OSP
i mimo m³odego wieku z tego po-
wodu ma ju¿ przypinane medale).

W ramach „wywi¹zywania siê” z

przedwyborczych obietnic ( na pod-
stawie których przecie¿  pan G³o-
wacki zosta³ wybrany) od d³u¿szego
czasu mieszkañców i goœci odwie-
dzaj¹cych gminê Czastary straszy bu-
dynek Domu Stra¿aka wraz z Re-
miz¹ OSP w Parcicach, z którego
wichura zerwa³a czêœæ  dachu. Nikt
nie ma wp³ywu na kaprysy pogody,
ale przecie¿  ktoœ ma wp³yw na to
co siê dzieje w danej miejscowoœci.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e kimœ ta-
kim jest w³aœnie wójt. Byæ mo¿e, ale
nie w Czastarach, Wójt G³owacki
udaje, ¿e nie ma problemu. Dach
straszy i bulwersuje. Mieszkañcy
dzwoni¹ do naszej Redakcji, by
opowiedzieæ o problemie i w ten
sposób  spróbowaæ coœ zrobiæ- maj¹
nadzieje, ¿e nasza interwencja
zmusi Wójta do dzia³añ i wywi¹za-
nia siê z obietnic. Czy zmusi? Po-
czekamy, po¿yjemy. Stanowisko Wój-

ta na szczêœcie nie jest do¿ywotnie.
Wójt, który nie rozlicza siê z obiet-
nic zostanie rozliczony przez wybor-
ców (a raczej by³ych wyborców).

(red)

PS. Zwracaj¹cy siê do nas Czytelni-
cy- a zarazem wyborcy Wójta s¹ prze-
konani, ¿e zajêcie siê przez nasz¹
gazetê tym problemem sprawi, ¿e
sprawa zostanie za³atwiona ”od rêki”.
Tak dzia³o siê w innych przypadkach.

KONKURS WIEDZY O KRAJACH EUROPY
„EUROPA DA SIÊ LUBIÆ” W ,, KORCZAKU”

W maju bie¿¹cego roku nauczycielka
historii  w SP nr 1 im. Janusza Korcza-
ka w Wieruszowie p. Katarzyna Zalew-
ska zaprosi³a uczniów klas IV – VI na-
szej szko³y do uczestnictwa w konkur-
sie wiedzy o krajach europejskich. Te-
matyka konkursu by³a szersza ni¿ pro-
gram przedmiotów szkolnych. Dzieci
musia³y wykazaæ siê wiedz¹ na temat
geografii, polityki, kultury i historii
krajów, które wczeœniej wylosowa³y.
Przez miesi¹c uczniowie wraz z wycho-
wawcami pracowali nad projektami

poznawczymi, których efektem by³y
wykonane plakaty, makiety, flagi pañ-
stwowe, opracowane scenki w jêzykach
narodowych i informacje o ka¿dym z
pañstw. Chêæ do wspólnej zabawy i ry-
walizacji dodawa³a skrzyde³. Mimo wy-
tê¿onej pracy zwi¹zanej z chêci¹ otrzy-
mania jak najlepszych ocen na koniec
roku szkolnego uczniowie znaleŸli czas,
by spotykaæ siê poza szko³¹ i dopraco-
wywaæ szczegó³y wystêpów.

Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o 15
czerwca – rywalizacjê wygrali uczniowie

klasy IVa  z wychowawczyni¹ p. Renat¹
Tobis, którzy w atrakcyjny sposób uka-
zali zebranym £otwê i ciekawostki zwi¹-
zane z tym krajem. G³ówn¹ nagrod¹ w
konkursie by³ wspania³y tort, którym
dzieci delektowa³y siê po trudach kon-
kursowych zmagañ.

Imprezê nale¿y zaliczyæ do udanych
– podobne dzia³ania pomagaj¹ rozwi-
jaæ osobiste zainteresowania dzieci,
kszta³tuj¹ te¿ umiejêtnoœæ pozytywnej
rywalizacji miêdzy klasami.

   Renata Tobis
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Czy tak wygl¹da dialog w IV RP?
Czy tak wygl¹da pañstwo solidarne?
Startuj¹c w wyborach Prawo i Sprawiedliwoœæ obiecywa³o IV RP, w

której bêdzie ³ad porz¹dek, poszanowanie cz³owieka i prawa. Mia³o byæ
dobrze, sprawiedliwie i z godnoœci¹. A jak jest? Na to pytanie ka¿dy
niech odpowie sobie sam.

W ostatnich dniach do protestuj¹cych lekarzy do³¹czy³y pielêgniarki.
Domagaj¹ siê podwy¿ek. A ¿e w tym kraju szanse na wys³uchanie maj¹
tylko ci, którzy krzycz¹ najg³oœniej- wiêc kobiety wysz³y na ulice a do-
k³adnie na Aleje Ujazdowskie. Wykrzykiwa³y has³a, opowiada³y przed
kamerami i mikrofonami ile zarabia pielêgniarka i jak wygl¹da ich co-
dzienna ciê¿ka praca. Wys³uchaliœmy tego wszyscy- ale nie trafi³o to do
tych, którzy mog¹ cos w tej sprawie zrobiæ.

Premier nie chcia³ wyjœæ do pielêgniarek nawet na chwilê, nie chcia³
przyj¹æ delegacji z petycj¹ ( zabrak³o mu odwagi?), z pikietuj¹cymi nie
porozmawia³ ¿aden z marsza³ków Sejmu ( choæ przecie¿ tylu ich jest!),
¿aden z wicepremierów ( których równie¿ mamy dostatek!) – przyj¹³ je
pose³ Maksymiuk- pewnie dlatego, ¿e on sam nie mo¿e nic w sprawie
poradziæ, bo nic od niego nie zale¿y. Wiceminister zdrowia Boles³aw
Piecha powiedzia³, ¿e „Dzia³anie pielêgniarek ma charakter polityczny”. We-
d³ug niego, pielêgniarki oczekuj¹ rzeczy niemo¿liwych do spe³nienia. –
„Mamy do czynienia ze z³¹ komunikacj¹. Jak mo¿na przeprowadzaæ takie dzia-
³ania (okupacja jednaj z sal w Kancelarii Premiera) na dzieñ przed wa¿nym
dla Polski szczytem UE” - pyta³ Piecha. Czyli na pomoc przedstawiciela
„swojego resortu” pielêgniarki nie maj¹ co liczyæ. Za to mog¹ liczyæ na
kontakt z policj¹.

W minion¹ œrodê kilkudziesiêciu policjantów wezwa³o oko³o 50
protestuj¹cych pielêgniarek do zaprzestania blokady Alei Ujazdow-
skich przy Kancelarii Premiera. Nastêpnie policjanci rozpoczêli
spychaæ pielêgniarki na bok w celu przywrócenia ruchu na alejach
- poinformowa³a TVN 24.

Pielêgniarki zaczê³y œpiewaæ polski hymn. Skandowa³y tak¿e w stronê
policji: „Gestapo” i „Bandyci”.

Pielêgniarki otoczone s¹ szczelnym kordonem policji. Skar¿¹ siê, ¿e
zosta³y poturbowane, czêœæ z nich twierdzi, ¿e nie mo¿e znaleŸæ swoich
osobistych rzeczy.

„W³asnym oczom nie wierzê, pielêgniarki zosta³y potraktowane jak kibole, prze-
cie¿ mo¿na by³o z nimi porozmawiaæ! - powiedzia³a oburzona pos³anka PO
El¿bieta Radziszewska w TVN 24. - Jestem przera¿ona tym, ¿e tak wygl¹da
dialog w IV RP, ¿e tak wygl¹da pañstwo solidarne - powiedzia³a.

Ta interwencja policji by³a niepotrzebna. To wygl¹da³o strasznie, nie trzeba
by³o u¿ywaæ si³y - ocenia pos³anka PO. - Ma³o brakowa³o, ¿ebyœmy zobaczyli
pa³ki w ruchu. Pan minister Janusz Kaczmarek powinien wyt³umaczyæ siê z tej
akcji – powiedzia³a Radziszewska. - Takie traktowanie jest skandaliczne,
tylko si³a decyduje o tym czy rz¹d rozmawia z manifestantami, czy nie - zakoñ-
czy³a pos³anka w TVN 24

Takie dzia³ania s¹ niedopuszczalne w kraju demokratycznym! Nie wy-
kluczamy, ¿e zostaniemy aresztowane - mówi³y po akcji policji pielê-
gniarki. - Jakie zagro¿enie stanowi³yœmy? - pyta³y pielêgniarki. Twierdz¹
one tak¿e, ¿e policja, zanim podjê³a dzia³ania, nie wezwa³a ich do ro-
zejœcia siê. Podkreœlaj¹, ¿e „niezale¿nie od tego, co siê stanie” zamie-
rzaj¹ kontynuowaæ protest.

Sytuacja zaostrza siê. Pielêgniarki zapowiedzia³y, ¿e nie ust¹pi¹ .
Zapytaliœmy o zdanie Halinê Nawrock¹- Przewodnicz¹c¹ Zak³adowej

Organizacji Zwi¹zkowej Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielê-
gniarek i Po³o¿nych ze szpitala w Wieruszowie.

„ Zamierzamy przy³¹czyæ siê do ogólnopolskiego protestu- bêdzie to
polega³o na tym, ¿e wyst¹pimy do Dyrektora z pismem, w którym okre-
œlimy nasze zadania podwy¿szenia wynagrodzenia zasadniczego do mi-
nimum 3 tys. z³ brutto. Drugim ¿¹daniem bêdzie w³¹czenie do wyna-
grodzenia zasadniczego kwoty podwy¿ki wynikaj¹cej z realizacji ustawy
z lipca zesz³ego roku. W naszej placówce nie w³¹czono tej podwy¿ki do
pensji zasadniczej lecz jest to nam wyp³acane jako dodatek. Pielêgniar-
ki i po³o¿ne naszego szpitala otrzymuj¹ nie 30% ( jak by³o zapisane w
ustawie) a tylko 23% wiêc praktycznie nasz ubieg³oroczny spór z dyrek-
torem nie zosta³ rozwi¹zany a tylko zawieszony, poniewa¿ nie spe³niono
naszych ¿¹dañ. ¯¹damy te¿ wynagrodzenia dodatkowego dla kole¿a-
nek, które ukoñczy³y studia, zrobi³y specjalizacje zawodowe czy ukoñ-
czy³y kursy specjalistyczne. Jeœli w ci¹gu ustawowych 14 dni nikt nie
podejmie z nami rozmów na ten temat to wówczas – tak jak w zesz³ym
roku wejdziemy w spór zbiorowy z Dyrekcj¹ a dalsze kroki bêd¹ uzale¿-
nione od poczynañ dyrekcji oraz od sytuacji w kraju. Dlaczego prote-
stujemy? Nasze pensje s¹ za niskie- pensja zasadnicza pielêgniarki czy
po³o¿nej w wieruszowskim szpitalu nie przekracza 1100 z³. I nie jest to
pensja „nowicjuszki” a pielêgniarek z d³ugim sta¿em pracy. Moje wyna-
grodzenie zasadnicze to 1050 z³ po 28 latach pracy! Do tego dochodz¹
dodatki, wys³uga lat oraz za pracê w nocy i w œwiêta ale s¹ niewielkie i
pensja razem z nimi to 1200-1250 z³. To ca³e moje wynagrodzenie, a
przecie¿ mamy bardzo odpowiedzialna pracê, powinnyœmy myœleæ nie
o pieni¹dzach, czy starczy nam na ¿ycie ale o pacjencie!. Nieprawda
jest, ¿e w ramach protestu wszystkie pielêgniarki odejd¹ od ³ó¿ek- to w
naszym zawodzie nierealne! Bo co? Odejdziemy od ³ó¿ka chorego? Nie
odbierzemy porodu?”

Dostaliœmy w tej sprawie opinie czytelników ( napisana na otp@wp.pl)
„Popieram protestuj¹cych. Za takie pieni¹dze nie da siê ¿yæ! Pielêgniarki maj¹

ciê¿k¹ pracê- odpowiedzialn¹, czêsto ma³o przyjemn¹. Nie ma siê czemu dziwiæ
¿e po³owa wyjecha³a za granicê. Szanujmy te, które zosta³y bo nie bêdzie kto
mia³ nam przynieœæ leków czy podaæ kaczki!”

„Co to za kraj! A pan minister Gosiewski z uœmiechem mówi: przecie¿ pensje
wzrosn¹ o kilkadziesi¹t z³otych- zgodnie z wczeœniejszymi za³o¿eniami! Kilka-
dziesi¹t z³otych? Czyli ile? 40? 70? I to jest podwy¿ka? Nie, to jest kpina!”

Ma£a
M.WoŸniak

£ódŸ, czerwiec 2007 roku

OŒWIADCZENIE
Stowarzyszenia Obrony Praw Ubezpieczonych

w sprawie: sytuacji w ochronie zdrowia,
oraz w zwi¹zku z protestem lekarzy i pie-
lêgniarek, a tak¿e innych medycznych œro-
dowisk zawodowych zatrudnionych w za-
k³adach opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenie Obrony Praw Ubez-
pieczonych, jako organizacja pozarz¹-
dowa, statutowo zainteresowana pro-
blematyk¹ ochrony zdrowia i praw
ubezpieczonych pacjentów, pragnie
oœwiadczyæ, ¿e jest g³êboko zatroska-
ne i zaniepokojone trwaj¹cym od
d³u¿szego czasu kryzysem w polskiej
s³u¿bie zdrowia i groŸn¹ dla pacjen-
tów destabilizacj¹ funkcjonowania
systemu opieki zdrowotnej w naszym
kraju.

Wzmagaj¹ siê protesty, szczególnie
ze strony lekarzy i pielêgniarek, oraz
przedstawicieli innych zawodów me-
dycznych, domagaj¹cych siê zwiêksze-
nia funduszy publicznych na opiekê
zdrowotn¹ i znacznego podniesienia
poziomu ¿enuj¹co niskich wynagro-
dzeñ, adekwatnie do ich kwalifikacji
i odpowiedzialnoœci zawodowej.
Obecny poziom tych wynagrodzeñ
nie zapewnia bowiem godnych wa-
runków ¿ycia oraz nie stwarza mo¿li-
woœci pokrywania niezbêdnych kosz-
tów koniecznego i permanentnego
doskonalenia zawodowego. Protesty
te, i wysuwane w tej sprawie ¿¹dania
uznajemy jako s³uszne i w pe³ni uza-
sadnione. Przeci¹gaj¹ce siê negocja-
cje i rokowania miêdzy Rz¹dem RP,
pracodawcami, oraz organami w³adzy
publicznej odpowiedzialnymi za za-
rz¹dzanie i finansowanie opieki zdro-
wotnej, a pracowniczymi œrodowiska-
mi zawodowymi s³u¿by zdrowia i ich
zwi¹zkami zawodowymi odbierane s¹
ze zrozumieniem, ale te¿ z coraz
wiêkszym niepokojem milionów ubez-
pieczonych pacjentów. Jest to powo-
dowane zrozumia³¹ obaw¹ o realn¹
w tej sytuacji mo¿liwoœæ zagro¿enia
bezpieczeñstwa ich zdrowia i ¿ycia.

Mamy œwiadomoœæ i podzielamy w
tej sprawie pogl¹d lekarzy oraz me-
dycznych œrodowisk zawodowych, ¿e
obecna niezwykle trudna sytuacja w
opiece zdrowotnej, ograniczaj¹ca i
utrudniaj¹ca dostêp ubezpieczonych
pacjentów do niezbêdnych badañ i
œwiadczeñ medycznych, a szczególnie
do badañ specjalistycznych i profilak-
tycznych, lecznictwa szpitalnego i
rehabilitacji oraz do leków a tak¿e
niski poziom wynagrodzeñ pracowni-
ków s³u¿by zdrowia jest rezultatem
wieloletniego i narastaj¹cego niedo-
finansowania opieki zdrowotnej z
funduszy publicznych, w relacji do
wzrastaj¹cych kosztów i potrzeb zdro-
wotnych spo³eczeñstwa.

Powszechnie wiadomo, ¿e Polska
jest krajem, który wyró¿nia siê jed-
nym z najni¿szych udzia³ów funduszy
publicznych w PKB przeznaczonych
na opiekê zdrowotn¹. Niekorzystnie
kszta³tuj¹ siê równie¿ inne wskaŸniki
dotycz¹ce zabezpieczenia opieki zdro-
wotnej w porównaniu do innych
pañstw europejskich, o czym dobrze
wiedz¹ rz¹dz¹cy. Rozwój i wzrost go-
spodarczy Polski, którym obecnie siê
tak szczycimy jak dotychczas nie prze-
k³ada siê na odczuwalne polepszenie
sytuacji finansowej zad³u¿onej s³u¿by
zdrowia, a jej restrukturyzacja zbyt
czêsto skutkuje ograniczaniem œwiad-
czeñ medycznych i nie wp³ywa w zna-
cz¹cy sposób na podwy¿szenie wyna-
grodzeñ jej pracowników. Podkreœla-
j¹c to, trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e s³u¿ba
zdrowia nie tylko konsumuje fundu-
sze publiczne, ale wnosi tak¿e swój
udzia³ w wypracowanie PKB. Wzrasta-
j¹ce koszty leczenia w coraz wiêkszym
stopniu obci¹¿aj¹ te¿ dochody osobi-
ste ubezpieczonych pacjentów i to
niezale¿nie od op³acanej sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne. A wiado-
mo, ¿e znaczna wiêkszoœæ polskich

pacjentów to osoby niezamo¿ne a
nawet ubogie. Nie wszyscy, wiêc mog¹
udŸwign¹æ takie obci¹¿enia. Mimo to
wysuwane s¹ dalsze postulaty, tak¿e
w œrodowiskach medycznych, zwiêk-
szenia wspó³p³acenia przez pacjenta
za œwiadczenia i us³ugi lecznicze. Zro-
zumia³e, ¿e w konsekwencji tego
musimy siê liczyæ z dalszym zubo¿e-
niem ju¿ dziœ niezamo¿nego polskie-
go spo³eczeñstwa, a warunki material-
ne wielu grup spo³ecznych mog¹ siê
znacznie pogorszyæ.

W tej sytuacji dostrzegamy, ¿e na-
sze pañstwo bêd¹ce gwarantem oby-
watelskich praw konstytucyjnych, nie-
stety nie zabezpiecza w sposób nale-
¿yty obywatelom tak wa¿nego i pod-
stawowego prawa, jakim jest prawo do
ochrony i zapewnienia bezpieczeñ-
stwa zdrowia. Najbardziej bolesne, ¿e
dotyczy to w powa¿nym stopniu tak-
¿e dzieci oraz osób w wieku pode-
sz³ym.

Z ubolewaniem pragniemy podkre-
œliæ, ¿e od dziesi¹tków lat wbrew de-
klaracjom wyborczym opieka zdro-
wotna nie stanowi³a priorytetu w
polityce kolejnych rz¹dów niezale¿nie
od ich opcji politycznych. Mimo, ¿e
zdrowie i ¿ycie cz³owieka jest po-
wszechnie uznawane jako wartoœæ
najwy¿szej wagi. Spo³eczeñstwo ma
wiêc prawo czuæ siê zawiedzione a
nawet oszukane. Naszym zdaniem,
pora aby wyci¹gn¹æ wreszcie wnioski
z doœwiadczeñ prawie nieprzerwanie
reformowanej w ostatnich latach s³u¿-
by zdrowia. Dotychczasowe reformy
tej wa¿nej dziedziny polityki spo³ecz-
nej, wbrew intencjom i deklaracjom,
nie przynios³y niestety spodziewanych
i oczekiwanych przez pacjentów jak
równie¿ przez lekarzy i pracowników
medycznych rezultatów. Jesteœmy
wszyscy zmêczeni oraz zaniepokojeni
napiêt¹ i konfliktow¹ sytuacj¹ w pol-
skiej s³u¿bie zdrowia. Naszym zda-
niem, protest pracowników ochrony
zdrowia nie jest jednak wymierzony
w pacjentów, choæ oni g³ownie prze-
¿ywaj¹ i odczuwaj¹ dolegliwoœci tego
protestu. Jest to w gruncie rzeczy
konflikt o szerszym zasiêgu spo³ecz-
nym, a postulaty i wnioski protestu-
j¹cych przyjmowane s¹ w coraz wiêk-
szym stopniu ze zrozumieniem i apro-
bat¹ ze strony pacjentów. Wiadomo,
¿e nie maj¹ one charakteru lokalne-
go. Rozwi¹zanie ich wymaga decyzji i
dzia³añ najwy¿szych w³adz naszego
pañstwa oraz kompetentnych instytu-
cji publicznych zarz¹dzaj¹cych, finan-
suj¹cych i nadzoruj¹cych z mocy pra-
wa polsk¹ s³u¿bê zdrowia.

Mamy nadziejê, ¿e te decyzje w
wyniku dialogu i konstruktywnych
negocjacji bêd¹ wreszcie podjête dla
wspólnego dobra. Chcielibyœmy, aby
dialog ten prowadzony by³ ponad
podzia³ami partyjnymi, równie¿ przy
uwzglêdnieniu pogl¹dów i opinii
ubezpieczonych pacjentów. Pacjenci
nie mog¹ i nie powinni byæ lekcewa-
¿eni i pomijani w prowadzonych kon-
sultacjach dotycz¹cych ich ¿ywotnych
interesów i praw, wed³ug zasady: „nic
o nas bez nas”! Pacjenci bowiem, w
g³ównej mierze finansuj¹ opiekê
zdrowotn¹ i wraz z personelem me-
dycznym, s¹ podstawowym podmio-
tem polskiej s³u¿by zdrowia. Z tego
te¿ wzglêdu, ich reprezentanci powin-
ni tak¿e uczestniczyæ w rozmo-
wach dotycz¹cych przysz³oœci
publicznej opieki zdrowotnej
oraz systemu jej funkcjonowa-
nia. Ich opinie w tej sprawie
powinny byæ brane pod uwagê.
Pacjenci nie mog¹ byæ stawiani
przed faktami dokonanymi jak
to niestety czêsto ma miejsce
obecnie.

 Domagamy siê tego, jako
Stowarzyszenie bêd¹ce rzeczni-

kiem praw pacjentów, a nie jesteœmy
przecie¿ jedyn¹ organizacj¹ pozarz¹-
dow¹ w Polsce, która reprezentuje i
wspiera pacjentów. Organizacje poza-
rz¹dowe w pañstwie prawa, powinny
byæ respektowane jako partnerzy spo-
³eczni, przy podejmowaniu decyzji
istotnych dla ogó³u obywateli, a w tym
wypadku dla ubezpieczonych pacjen-
tów. Stanowczo domagamy siê od
w³adz naszego pañstwa oraz od poli-
tyków, podjêcia rozs¹dnych i odpo-
wiedzialnych decyzji, rozwi¹zuj¹cych
nabrzmia³e w zak³adach opieki zdro-
wotnej problemy, w taki sposób, aby
zapewnia³y polepszenie warunków
leczenia ubezpieczonych pacjentów,
a w tym godziwe wynagrodzenia za
trudn¹ i odpowiedzialn¹ pracê leka-
rzy oraz wszystkich pracowników
medycznych, którzy lecz¹ i opiekuj¹
siê pacjentami, a których ciê¿ka pra-
ca zas³uguje na szacunek i uznanie.

Apeluj¹c o to, pragniemy jednocze-
œnie przestrzec rz¹dz¹cych i decyden-
tów, przed zbyt nerwowymi i pochop-
nymi oraz nie do koñca przemyœla-
nymi pomys³ami i rozwi¹zaniami.
Pojawiaj¹ siê one w ró¿nych dysku-
sjach medialnych w rodzaju: „w opie-
ce zdrowotnej konieczne s¹ rewolu-
cyjne zmiany” lub „terapia szokowa”.
Niepokoiæ mo¿e równie¿ postulowa-
nie dalszej komercjalizacji oraz pry-
watyzacji opieki zdrowotnej i trakto-
wanie tego jako panaceum na uzdro-
wienie chorej s³u¿by zdrowia. Szcze-
gólne obawy budzi zauwa¿alna ten-
dencja do tzw. „dzikiej” prywatyzacji
s³u¿by zdrowia, której skutki widocz-
ne s¹ choæby na przyk³adzie Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Miko³aja Kopernika w £odzi. Na
podstawie znanych nam faktów, mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e s¹ œrodowiska (li-
beralne i niestety opiniotwórcze), dla
których zdrowie cz³owieka jest towa-
rem, na którym mo¿na równie¿ nie-
Ÿle zarobiæ, a us³ugi medyczne mog¹
stanowiæ dobre pole do gry rynko-
wej. Czy mo¿na siê z tym godziæ? Czy
takiej presji powinny ulegaæ w³adze
publiczne naszego pañstwa?

Naszym zdaniem, w ten sposób
mog¹ myœleæ i do tego d¹¿yæ przede
wszystkim ci, którzy chcieliby pozbyæ
siê ciê¿aru odpowiedzialnoœci za pu-
bliczn¹ opiekê zdrowotn¹ i jednocze-
œnie czerpaæ nie zawsze zas³u¿one
prac¹, dochody z dzia³alnoœci leczni-
czej, na koszt publicznych funduszy
oraz kosztem pacjentów i pracowni-
ków medycznych.

W naszej ocenie, podjêcie kolejnej
reformy systemu opieki zdrowotnej
wymaga wnikliwych przemyœleñ i od-
powiedzialnych decyzji. Przestrzega-
my wiêc, przed reformatorskimi eks-
perymentami na ¿ywym organizmie
pacjenta oraz ich spo³ecznymi skut-
kami.

¯ywimy nadziejê, ¿e nasze oœwiad-
czenie i wyra¿one w nim pogl¹dy,
spotkaj¹ siê ze zrozumieniem i nale-
¿yt¹ uwag¹ ze strony Szanownych
Adresatów, podejmuj¹cych decyzje i
wywieraj¹cych wp³yw na politykê na-
szego pañstwa w sferze ochrony zdro-
wia i praw pacjentów.

Zarz¹d
Stowarzyszenia Obrony Praw Ubez-

pieczonych
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 Festyn wakacyjno- rodzinny
Festyn wakacyjno rodzinny w Osieku zosta³ po³¹czony ju¿ po raz drugi z

II M³odzie¿owym turniejem pi³ki No¿nej. Organizatorem festynu by³a Fa-
bryka Mebli „Meblosiek” i Zarz¹d OSP W Osieku oraz Stowarzyszenie Roz-
woju Gminy Galewice. Na boisku sportowym obok Domu Stra¿aka w Osie-
ku w minion¹ niedzielê rozegrano Turniej Pi³ki No¿nej dru¿yn m³odzie¿o-
wych: Sokó³ Œwiba, Meblosiek, Prosna, Wieruszów, Orze³ Galewice  LKS
Osiek. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna Soko³a Œwiba, II miejsce zaj¹³
Meblosiek, III miejsce  Prosna Wieruszów. Zwyciêzcy  turnieju otrzymali
okaza³e puchary, których fundatorami by³a Fabryka Mebli Meblosiek i
pozostali organizatorzy. Nagrody indywidualne ufundowa³o Starostwo Wie-
ruszowskie, Samorz¹d Gminny, Dariusz Idczak. Najlepszym bramkarzem
turnieju zosta³ Marcin Nowak z Meblosieka. Najm³odszym zawodnikiem tur-
nieju by³ Micha³ Œwi¹tek z Soko³a Œwiba, najlepszym strzelcem by³ Rafa³
Kurzawa z Sokola Œwiba. Mecze turnieju sêdziowa³ Pawe³ Szanda³a. W trak-
cie festynu by³o szereg atrakcji dla dzieci i m³odzie¿y oraz starszych. Odby³
siê pokaz sprzêtu stra¿ackiego. Gaszenie p³on¹cego samochodu, .Atrakcj¹
by³ wystêp biesiady œl¹skiej „Œl¹skie Pioruny”. Atrakcj¹ by³a te¿ wielka lote-
ria fantowa, która by³a obfita w nagrody dziêki sponsorom i przyjacio³om
Osieka. W trakcie festynu mo¿na by³o siê posiliæ jak i zaopatrzyæ  w napoje
ch³odz¹ce.

/red/

Parafialny festyn w Wójcinie
Rada Parafialna zorganizowa³a fe-

styn dla spo³eczeñstwa Wójcina i oko-
lic. Ca³oœæ festynu  jak zwykle spoczy-
wa³a na barkach  miejscowego pro-
boszcza Zbigniewa Króczyñskiego.
Gospodarzem , konferansjerem  fe-
stynu od samego pocz¹tku do same-
go koñca  realizowanego zgodnie z
programem  by³ proboszcz, który by³
g³ównym sprawc¹ wspania³ej rozryw-
ki dl mieszkañców parafii Wójcin i
osób , które bardzo chêtnie zje¿d¿aj¹
na tak fachowo przygotowany festyn.
Sam proboszcz by³ g³ównym bohate-
rem Kabaretu „ Szok Pyra” daj¹c pra-
wie godzinny wystêp, który nie tylko
bawi³,  ale pokaza³ jak mo¿na wspól-
nie bawiæ siê, smiaæ i dawaæ radoœæ
innym. Ten niezapomniany wystêp na
d³ugo pozostanie w pamiêci wszyst-
kich uczestników festynu. Kabaret
„Szok Pyra” dostosowuj¹c artystyczne
teksty z du¿ym powodzeniem i pro-
fesjonalnym wykonaniem móg³by
bawiæ publicznoœæ w ró¿nych parafial-
nych festynach. W trakcie festynu
odby³ siê mecz pi³ki no¿nej ksiê¿a –
koledzy z ró¿nych parafii  kontra
radni Gminy  £ubnice, którzy nie byli
zbyt goœcinni dla dru¿yny przeciwnej.
Wygrali radni , ale by³a to wspania³a
zabawa a wynik nie by³ w tym mo-
mencie a¿ tak wa¿ny. Kolejna atrak-
cja  to pokaz stra¿acki m³odzików z
OSP. I znów wystêp wy¿ej wspomnia-
nego  Kabaretu, który cieszy³ siê du¿¹
popularnoœci¹. Jak przysta³o na festyn
by³o coœ dla ducha i oczywiœcie dla

cia³a. Du¿o radoœci sprawi³a loteria
fantowa i licytacja mebli, która mo-
g³a siê odbyæ dziêki ¿yczliwoœci ludzi
dobrej woli i wielkiego serca, którzy
wspomagaj¹ tego typu imprezy. G³ów-
na nagrod¹ by³ QUAD, który od po-

cz¹tku przyci¹ga³ t³umnie zaciekawio-
ne dzieci. Festyn zakoñczono wspól-
na majówka na boisku miejscowego
LZS na którym odbywa³ siê festyn.

J.Przyby³

Karambol na skrzy¿owaniu
W poniedzia³ek 25 czerwca oko³o godz.

8.00 dosz³o do wypadku na skrzy¿owaniu
drogi nr 8 z drog¹ wojewódzk¹ nr 450 tj.
na ulicy KuŸnickiej. Sprawcami wypadku
by³y siostry zakonne. Kieruj¹ca pojazdem
nie zachowuj¹c nale¿ytej ostro¿noœci ja-
d¹c drog¹ 450 od Opatowa wjecha³a na
drogê nr 8 doprowadzaj¹c do zderzenia
wielu pojazdów. Sprawczyni tego wypad-
ku wg relacji naocznych œwiadków wypa-
d³a z samochodu i wraz z pozosta³ymi pa-
sa¿erkami zosta³a odwieziona do szpitala
w Kêpnie. W sumie do szpitala trafi³o 5
osób . Jedna z osób w chwili sporz¹dza-
nia artyku³u do gazety opuœci³a szpital.
O tym ,¿e wjazd drogi 450 od strony po-
³udniowej (Opatowa) jest bardzo stromy
i w obrêbie skrzy¿owania wyjazd ograni-
czony jest wysok¹ skarp¹ od strony za-
chodniej, która ogranicza znacznie wi-
docznoœæ. Droga krajowa nr 8 przez Mi-
nistra transportu Jerzego Polaczka zosta-
³a uznana za najniebezpieczniejsz¹ drog¹
w kraju. Jest to ju¿ siódmy wypadek w
ostatnich kilku miesi¹cach  w tym jeden
œmiertelny, 5 kolizji drogowych, gdzie
³¹cznie zosta³o rannych 21 osób.

/red/
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Tabele pi³karskie
po sezonie 2006/2007

OZPN Kalisz
III Liga – grupa II

1. Tur Turek 30 54 38-21
2. Warta Poznañ 30 50 48-28
3. Jarota Jarocin 30 49 50-39
4. TKP Toruñ 30 47 41-29
5. Kaszubia Koœcierzyna 30 47 30-33
6. Victoria Koronowo 30 44 45-53
7. Cartusia Kartuzy 30 44 32-37
8. LNB Mieszko Gniezno 30 43 39-30
9. Rega Merida Trzebiatów 30 42 34-35
10. Amica Wronki 30 41 37-29
11. Kotwica Ko³obrzeg 30 38 43-47
12. Rod³o Kwidzyn 30 37 34-42
13. Lech II Poznañ 30 36 42-47
14. Kania Gostyñ 30 35 38-50
15. Zdrój Ciechocinek 30 31 35-52
16. KP Police 30 26 34-48

IV liga
1. Piast Kobylin 30 62 44-23
2. Meble Doktór Czarnylas 30 61 71-22
3. Korona Piaski 30 60 56-30
4. Aluminium Konin 30 52 46-41
5. D¹broczanka Pêpowo 30 50 62-42
6. SKP S³upca 30 49 46-25
7. Sokó³ Kleczew 30 47 47-38
8. Sparta Miejska Górka 30 44 51-37
9. Victoria Wrzeœnia 30 42 56-44
10. Centra Ostrów Wlkp. 30 40 62-48
11. LKS Go³uchów 30 34 39-39
12. Bia³y Orze³ KoŸmin Wlkp. 30 33 41-56
13. Astra Krotoszyn 30 30 35-46
14. Obra Koœcian 30 29 37-62
15. Ostrovia Ostrów Wlkp. 30 27 29-61
16. Zjednoczeni Rychwa³ 30 8 14-122

Kaliska Klasa Okrêgowa
1. Calisia Kalisz 30 71 81-22
2. Orze³ Mroczeñ 30 63 76-42
3. Barycz Janków P. 30 62 74-35
4. Victoria Ostrzeszów 30 60 59-24
5. Prosna Kalisz 30 49 53-40
6. Grom Golina 30 44 50-51
7. Iskra Sieroszewice 30 42 43-41
8. Pogoñ Trêbaczów 30 42 45-53
9. Sokó³ Bralin 30 42 55-52
10. Rolbud Pleszew 30 40 38-44
11. Pogoñ Skalmierzyce 30 40 41-50
12. Korona Stawiszyn 30 32 35-54
13. Odolanovia Odolanów 30 31 38-61
14. Sokó³ Œwiba 30 26 38-72
15. CKS Zduny 30 22 34-66
16. W³ókniarz Kalisz 30 11 23-76

Kaliska Klasa A
Grupa I

1. P³omyk KoŸminiec 26 67 108-17
2. KS Opatówek 26 64 75-31
3. B³êkitni Kotlin 26 49 63-36
4. Unia Szymanowice 26 44 48-43
5. KUKS Zêbców 26 41 60-48
6. Piast Czekanów 26 41 45-43
7. Czarni Dobrzyca 26 36 47-43
8. Gladiatorzy Sierszew 26 35 46-49
9. Fortuna Dêbnia³ki 26 33 42-48
10. ¯aki Taczanów 26 30 40-58
11. Soko³y Droszew 26 27 41-60
12. Olimpia Brzeziny 26 19 26-43
13. Rolmex Cielcza 26 18 38-81
14. Panda Pamiêcin 26 17 27-106

Grupa II
1. Jankowy 1968 26 59 80-27
2. LZS Doruchów 26 57 76-47
3. Masovia Kraszewice 26 54 73-33
4. Lilia Mikstat 26 48 59-37
5. LZS Olszowa 26 46 51-44
6. Pelikan Grabów 26 45 47-25
7. GKS Grêbanin 26 43 61-40
8. Zenit Miêdzybórz 26 42 63-49
9. Wielkopolanin Siemianice 26 34 65-61
10. Stra¿ak S³upia 26 27 43-54
11. Tarchalanka Tarcha³y Wielkie 26 20 32-75
12. Zawisza Soœnie 26 16 33-79
13. Barycz Przygodzice 26 12 22-73
14. Zwyciêstwo Biskupice O³ob. 26 9 13-80

Kaliska klasa B
Grupa I

1. Raszkowianka Raszków 20 53 85-17
2. Polonia ¯erków 20 47 67-25
3. GZS Jaraczewo 20 40 71-24
4. MAT-TAR KoŸminiec 20 39 53-37
5. LZS Rozdra¿ew 20 30 44-33
6. Prosna Chocz 20 29 51-47
7. Czarni II Fabianów 20 22 32-57

8. B³ysk Daniszyn 20 21 40-64
9. LKS II Go³uchów 20 17 37-42
10. LKS ¯ychlin 20 12 37-97
11. Ogniwo £¹kociny 20 12 22-96

Grupa II
1. CKS Zbiersk 26 74 121-15
2. KKS 1925 Kalisz 26 70 94-24
3. LZS Dêbe 26 54 66-33
4. Szczyt Szczytniki 26 45 55-36
5. Dragon Dzierzbin 26 43 72-52
6. Wicher Mycielin 26 42 39-43
7. Korona Che³mce 26 36 53-63
8. Sparta Russów 26 35 66-61
9. KS Kamieñ 26 34 47-60
10. Swêdrnia KoŸminek 26 32 34-56
11. £ucznik ¯elazków 26 21 36-68
12. LZS Kokanin 26 17 35-86
13. LZS Godziesze 26 17 27-84
14. Victoria Skarszew 26 7 21-85

Grupa III
1. LZS Rogaszyce 26 65 93-28
2. Gorzyczanka Gorzyce W. 26 63 101-27
3. Sulmirczyk Sulmierzyce 26 53 78-37
4. Zefka Kobyla Góra 26 44 55-37
5. Odolanovia II - Raczyce 26 42 47-38
6. Wicher Wysocko Ma³e 26 37 52-54
7. Wtórowianka Wtórek 26 35 51-58
8. Centra II Ostrów Wlkp. 26 34 71-51
9. Apolania Chlewo 26 31 49-53
10. Ajax Rojów 26 31 42-66
11. Dunin Biskupice Zab. 26 28 47-106
12. LZS Paw³ów 26 24 43-71
13. LZS Siedlików 26 23 38-70
14. Sokó³ Bukownica 26 12 24-95

Grupa IV
1. P³omieñ Opatów 22 57 80-22
2. LZS Trzcinica 22 51 58-17
3. Polonia Kêpno 22 50 70-18
4. GKS Rychtal/Skor. 22 41 53-29
5. LZS Czajków 22 41 52-30
6. LZS Ostrówiec 22 32 41-44
7. Victoria Laski 22 29 46-47
8. Zryw Kierzno 22 26 30-52
9. Pogoñ Dro¿ki 22 17 31-71
10. LZS KuŸnica Grab. 22 16 17-46
11. B³êkitni Perzów 22 14 21-65
12. LZS Mikorzyn 22 7 11-68

OZPN Sieradz
IV liga

1. Sokó³ Aleksandrów £. 38 85 87-23
2. Warta Sieradz 38 79 76-30
3. Omega Kleszczów 38 73 51-21
4. W³ókniarz Konst. 38 69 72-37
5. GKS II Be³chatów 38 67 72-40
6. £KS II £ódŸ 38 65 69-50
7. Mazovia Rawa Maz. 38 59 71-53
8. WOY Opoczno 38 54 53-41
9. Stal Niewiadów 38 51 56-56
10. Pogoñ Zd. Wola 38 51 56-53
11. LKS Ba³ucz 38 50 70-52
12. Zjednoczeni Stryków 38 50 52-75
13. KKS Koluszki 38 48 49-57
14. Górnik £êczyca 38 44 63-74
15. MKP Zgierz 38 43 38-57
16. Orze³ Parzêczew 38 40 36-52
17. Pilica Przedbórz 38 38 40-69
18 Gal Gaz Galewice 38 37 43-72
19. W³ókniarz Pabianice 38 26 30-114
20. RKS Radomsko 38 28 19-77

Sieradzka klasa okrêgowa
1. Pogoñ £ask Kolumna 30 76 112 - 28
2. Warta Dzia³oszyn 30 74 103 - 25
3. Jutrzenka Warta 30 57 55 - 42
4. WKS Wieluñ 30 54 77 - 40
5. Mabudo Suchoczasy 30 52 65 - 41
6. Orkan Buczek 30 48 65 - 46
7. LGKS Char³upia Ma³a 30 45 48 - 46
8. Zawisza Pajêczno 30 43 61 - 56
9. LKS Kwiatkowice 30 43 51 - 49
10. Warta Osjaków 30 41 52 - 56
11. Korab £ask 30 36 41 - 56
12. Czarni Rz¹œnia 30 32 42 - 58
13. Piast B³aszki 30 28 39 - 77
14. Olimpia Karsznice 30 27 31 - 66
15. Z³oczevia Z³oczew 30 10 40 - 134
16. Rokita Rokitnica 30 13 13 - 75 - 73 3 5
22

Sieradzka Klasa A
Grupa I

1. KS Kraszkowice 26 66 95-27
2. Victoria Skomlin 26 61 71-23
3. Unia Sulmierzyce 26 54 59-27
4. Prosna Wieruszów 26 41 56-40
5. KKS Kurów 26 39 63-54
6. Orze³ Galewice 26 34 65-67
7. GLKS Strzelce Wlk. 26 34 45-56
8. LKS Walichnowy 26 34 52-70
9. Warta II Dzia³oszyn 26 32 60-71

10. Baszta Boles³awiec 26 31 55-71
11. LKS D¹browa 26 28 41-57
12. LKS Wierzchlas 26 26 37-71
13. LKS Chojny 26 21 49-87
14. Start £ubnice 26 18 51-78

Grupa II
1. LKS Kobierzycko 26 64 65-23
2 . MLKS Konopnica 26 54 65-29
3. LKS Chojne 26 51 64-33
4. LKS Kalinowa 26 46 81-43
5. Victoria Szadek 26 45 43-26
6. Têcza Brodnia 26 38 42-42
7. LZS Br¹szewice 26 36 52-53
8. RKS Rych³ocice 26 35 51-48
9. Iskra Stolec 26 35 46-51
10. KS Radoszewice 26 32 30-51
11. TS Gruszczyce 26 32 43-48
12. LZS Tub¹dzin 26 18 29-89
13. GKS Burzenin 26 18 22-63
14. LZS Tymienice 26 13 25-59

Sieradzka klasa B – grupa III
1. Jaga Lututów 20 50 71-22
2. GLKS Bia³a 20 42 51-22
3. LGKS £yskornia 20 39 44-27
4. Flormarbut Osiek 20 36 48-25
5. Sparta Mokrsko 20 35 47-32
6. Prosna Wyszanów 20 28 30-45
7. LZS Krzyworzeka 20 21 30-55
8. GKS Czastary 20 20 23-51
9. Hetman ¯d¿ary 20 20 41-50
10. Zryw Wójcin 20 15 35-70
11. KS O¿arów 20 14 24-45

itpsport@wp.pl

Spotkanie
po 25 – ciu latach...

9 czerwca 2007 roku w Lututowie odby³ siê
Zjazd Absolwentów Technikum Rolniczego
rocznik ’82. Spotkanie dla upamiêtnienia
szkolnych lat zorganizowano po 25 – ciu

latach od ukoñczenia szko³y.
Zjazd rozpocz¹³ siê od zbiórki uczestników przed budynkiem

ZSR. Po zwiedzeniu szko³y w klasie matematycznej ka¿dy z ab-
solwentów zaj¹³ swoje dawne miejsce w ³awce. Listê obecnoœci
z dziennika klasy V TR roku szkolnego 81/82 sprawdzi³a, rów-
nie¿ absolwentka TR, a obecnie pedagog w tej¿e szkole pani
mgr El¿bieta Herbik – Demkowska. Nawi¹za³a do szkolnych,
razem spêdzonych lat, opowiedzia³a o zmianach, które zasz³y
w szkole w ci¹gu tego æwieræwiecza. Wspominano ówczesnych
nauczycieli, miedzy innymi wychowawcê klasy – pana mgr Ta-
deusza Stê¿a³ê, który ze wzglêdu na stan zdrowia nie móg³
przybyæ. Ka¿dy z uczestników zjazdu opowiedzia³ o sobie. Nie-
którzy z naszych kole¿anek i kolegów mieli ze sob¹ kontakt,
ale wielu spotka³o siê po raz pierwszy po 25 – ciu latach. Ra-
doœci i wzruszeñ nie by³o koñca. Wszyscy byli zadowoleni ze
spotkania i zorganizowania zjazdu, co uczczono wspólnymi
fotografiami. Po wizycie w ZSR – naszej dawnej szkole œred-
niej, udaliœmy siê do lokalu „U Zygmunta”, gdzie odby³o siê
przyjêcie rozpoczête uroczystym obiadem i  toastem oraz za-
czê³a siê zabawa taneczna, która trwa³a do .... bia³ego rana.

Zjazd Absolwentów rocznika 1977/82 zaszczyci³ sw¹ obecno-
œci¹ obecny dyrektor ZSR w Lututowie pan mgr in¿. Piotr
Rubelek. W swoim przemówieniu nawi¹zuj¹cym do s³ów Jana
Paw³a II, który zachêca³ swoich kolegów do jak najczêstszych
spotkañ, wywo³a³ g³êbokie wzruszenie wœród uczestników zjaz-
du. Niejednemu zakrêci³a siê ³za w oku. Dyrektor skonkludo-
wa³, i¿ my rocznik maturalny ’82 na spotkanie musieliœmy cze-
kaæ a¿ 25 lat.

¯al by³o siê rozstawaæ, wymieniliœmy siê adresami, numerami
telefonów i ka¿dy przyrzeka³ solennie, i¿ odt¹d ju¿ bêdziemy
utrzymywaæ ze sob¹ kontakt. Wspólnie te¿ ustaliliœmy, ¿e na-
stêpny zjazd zorganizujemy za 5 lat.

Kole¿anki i koledzy: do zobaczenia na nastêpnym zjeŸdzie!
Anna Œwiegot

„Jak mkn¹ poci¹gi po zielonych torach
tak my szukamy swych dróg,

na malutkiej stacyjce przyjaŸni
byæ mo¿e kiedyœ spotkamy siê znów”
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Baran (20 III-20 IV)
Nadchodz¹cy tydzieñ nie bêdzie dla ciebie zbyt dobry.
Zacznie siê od problemów w pracy, mo¿e siê skoñczyæ na
powa¿nej k³ótni w domu. Dobrze wiesz, ¿e to twoja wina,
wynik twojego m¹drzenia siê. Nie ma co p³akaæ nad roz-

lanym mlekiem. Postaraj siê byæ milszy dla otocznia. Im szybciej za-
czniesz, tym lepiej dla ciebie.

Byk (21 IV-20 V)
Musisz siê dobrze zastanowiæ, czy twój styl ¿ycia jest na
pewno dla ciebie najlepszy. Nie zawsze musisz sugerowaæ
siê tym, co mówi¹ inni na ka¿dy temat - tak na prawdê to
tylko ty wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Postaraj siê

wykorzystaæ ³adn¹ pogodê. Wybierz siê z rodzin¹ na rowerow¹ wy-
cieczkê albo na piknik.

BliŸniêta (21 V-20 VI)
Nie popadaj w przesadn¹ za¿y³oœæ z ludŸmi, których nie-
dawno pozna³eœ. Zdaj siê raczej na starych przyjació³. W
pracy nie bój siê podj¹æ ambitnych zadañ, w nadchodz¹-
cym tygodniu poradzisz sobie z ka¿dym wyzwaniem. Szef

zauwa¿y to i doceni, byæ mo¿e tak¿e finansowo. Ktoœ z twoich bli-
skich bardzo chce z tob¹ porozmawiaæ.

Rak (21 VI-21 VII)
W nadchodz¹cym czasie bêdziesz móg³ liczyæ na wsparcie
ze strony partnera. Bêdzie ono potrzebne, w pracy nie
wszystko bêdzie uk³adaæ siê ró¿owo. Nie przejmuj siê jed-
nak rzeczami, na które nie mia³eœ wp³ywu. Przecie¿ wyko-

nywa³eœ swoje obowi¹zki najlepiej, jak potrafisz. Postaraj siê tak¿e
wyt³umaczyæ to prze³o¿onemu, koledzy ciê popr¹.

Lew (22 VII-21 VIII)
W swoim zwi¹zku musisz wykazaæ wiêcej cierpliwoœci i
tolerancji w stosunku do drugiej po³owy. Tym bardziej,
¿e twoje pomys³y nie zawsze s¹ w³aœciwe. Jeœli ktoœ bêdzie
usi³owa³ namówiæ ciê na coœ, do czego nie jesteœ przeko-

nany, musisz znaleŸæ w³aœciwe argumenty. Nie warto poœwiêcaæ siê za
cudzie b³êdy.

Panna (22 VIII-21 IX)
Dostaniesz mocnego kopniaka od losu. Prawda jest jed-
nak taka, ¿e na w³asne ¿yczenie. Zacz¹³eœ kombinowaæ
przy swoim ¿yciu i przekombinowa³eœ. Nie pora teraz na
niepotrzebne nikomu ³zy i marzenia o powrocie do prze-

sz³oœci. Pora zacisn¹æ zêby i twardo iœæ do przodu nie ogl¹daj¹c siê za
siebie. W pracy stabilizacja.

Waga (22 IX-22 X)
Wygl¹da na to, ¿e w tym tygodniu finansowo staniesz na
nogi. Zastanów siê, czy nie warto poœwiêciæ nieco dodat-
kowych przychodów, a tak¿e czasu, na rodzinê. Ostatnio
by³eœ bardzo zaabsorbowany przez s³u¿bowe obowi¹zki.

W pracy wywi¹za³eœ siê ze wszystkiego œpiewaj¹co, dlatego szef pozwo-
li ci teraz odsapn¹æ.

Skorpion (23 X-21 XI)
Nadesz³a pora aby zrekompensowaæ rodzinie problemy,
których przysporzy³eœ. Najbli¿szy weekend zapowiada siê
doœæ dobrze, postaraj siê spêdziæ ten czas z najbli¿szymi
w mi³ej atmosferze. Pomyœl te¿ o m¹drym inwestowaniu

pieniêdzy, które ostatnio uda³o ci siê zaoszczêdziæ. W pracy pozwol¹
Ci nieco zwolniæ.

Strzelec (22 XI-20 XII)
Los bêdzie teraz sprzyja³ ambitnym. Jeœli nadarzy siê oka-
zja do awansu albo premii, wykorzystaj j¹. Bêdziesz móg³
liczyæ na wsparcie najbli¿szych. Nadchodzi te¿ w³aœciwy
moment, aby w pe³ni siê uniezale¿niæ od innych. Zbyt

czêsto widzisz tylko swoje potrzeby, a nie widzisz cudzych. Postaraj
siê to zmieniæ jak najszybciej.

Kozioro¿ec (21 XII-19 I)
Wygl¹da na to, ¿e stara mi³oœæ nie rdzewieje. Dobrze o
tym wiesz, wiêc nie staraj siê oszukaæ swoich uczuæ, bo to
bezcelowe. W pracy szef szykuje dla ciebie niespodzian-
kê, trudno jednak powiedzieæ, czy mi³¹. Warto przygoto-

waæ siê na ka¿d¹ ewentualnoœæ. Jeœli masz dzieci, poœwiêæ im teraz
wiêcej uwagi, potrzebuj¹ tego.

Wodnik (20 I-19 II)
W nadchodz¹cym tygodniu bêdziesz jak wulkan pomys³ów.
Niektóre z nich mog¹ okazaæ siê strza³em w dziesi¹tkê,
ale pamiêtaj, ¿e nie wszystkie. Uda ci siê tak¿e nawi¹zaæ
wiele nowych i interesuj¹cych znajomoœci, z których kil-

ka zaprocentuje w przysz³oœci. Uwa¿aj za to w czasie drogi do pracy,
mo¿e spotkaæ ciê wypadek.

Ryby (20 II-19 III)
Okazuje siê, ¿e twój partner wcale nie jest taki, jak do tej
pory. Szukaj¹c wsparcia trafi³eœ na mur obojetnoœci. War-
to o tym porozmawiaæ, nim bêdzie za póŸno. W pracy za-
nosi siê na pewne zmiany, wydaj¹ siê nieuchronne. Nie

masz siê jednak czego obawiaæ, mimo sugestii wspó³pracowników. Prze-
³o¿ony doskonale zna wszystkie twoje plusy.

Poziomo:

3. ciasto biszkoptowe z bakaliami
5. tańcowała z nitką
10. największa pustynia Afryki
11. afisz
12. złote ...
13. lokum
14. państwo z liściem we fladze
15. konkrety, rzeczy na prawdę istniejące
16. pył na meblach
17. rzymska bogini
18. defilada
21. osoba wymieniona na wekslu trasowa-

nym
25. Białogród nad Dniestrem
27. obchodzi imieniny 02.07 08.09
28. zniewaga
29. antytrynitariusz
32. szyderstwo
33. wstęp do suity
34. kobieta grająca w teatrze
35. miasto w Szkocji
38. kwiat szklarniowy
42. inkarnacja
43. miłośnik
44. organizmy prądolubne
45. wyrób włókienniczy

22. automat
23. połowa wagi
24. rośnie na łące
25. obszar wyżynny w Afryce Środkowej
26. rzymska bogini mądrości
30. dawniej dochód, zysk.
31. słynny wodospad na pograniczu USA

i Kanady
35. legendarna czara z ostatniej wiecze-

rzy
36. larum
37. jaskinia
39. rzeka w Gruzji
40. zespół
41. w środku cyrku
46. dagusta
47. nie mówi
49. ziółko
50. śniegu lub róży
51. wartość określana jedną liczbą
52. wilczyca
53. Nimfy drzew
54. poemat Juliusza Słowackiego

48. zewnętrzny obszyty szew w spodniach
52. uchodzi do Odry
55. nacięcie
56. izba więzienna lub klasztorna
57. gra
58. dziatwa
59. wyłom
60. drewniana część karabinu, podstawa

działa
61. papierowe, dekoracyjne obicie ścian
62. kwadryga
63. skaleczenie
64. pieniądze, forsa

Pionowo:

1. zielone warzywo
2. stolica Kuby
3. duży statek żaglowy z XV-XVI w. używa-

ny do celów wojennych i handlowych
4. żółty ptaszek
6. tost
7. urządzenie
8. epidemia
9. przepływa przez Kępno
18. porwał Helenę
19. łoskot
20. obchodzi imieniny 08.13

Do restauracji w porze obiadowej wcho-
dzi stały klient.

Usiadł przy stoliku, rzucił okiem do karty,
wstał i wyszedł.

Widząc to właściciel wybiega za nim na
ulicę i pyta:

- Co pana tak zraziło w karcie, że pan wy-
szedł?

- Nic! Byłem przed południem u dentysty i
przypomniałem sobie, że zalecał mi jeść dzi-
siaj z drugiej strony.

- Kochanie kupiłeś mi prezent na Dzień
Kobiet?

- Oczywiście
- Spodoba mi się?
- Jeśli nie, to mi go oddasz. Cały czas

marzyłem o takim spinningu.

- Hej, co jutro robisz, stary?
- Idę z synem za miasto, kupiłem latawiec

- będziemy puszczać w powietrze takiego
ogromnego smoka! A ty?

- No w sumie prawie to samo - odprowa-
dzam teściową na lotnisko.

Chirurg do pacjenta:
- Jest pan przesądny?
- Nie, dlaczego pan pyta?
- Bo od jutra będzie pan wstawał tylko lewą

nogą.

Spotyka się dwóch dziadków:
- A co to ja pana, panie kolego, tak długo

nie widziałem?
- W więzieniu siedziałem.
- W więzieniu?! A za cóż to?!
- Pamięta pan, proszę pana, tę moją go-

sposię? Otóż mnie ona, proszę pana, o gwałt
oskarżyła!

- O gwałt? I co, naprawdę ją pan, panie
kolego, tego...?

- Nieee, ale tak mi to pochlebiło, że się
przyznałem.

- I ile pan dostał?
- Sześć miesięcy.
- Tylko sześć miesięcy za gwałt?!
- Nieee, proszę pana, za fałszywe zezna-

nia.

Pociąg. Wchodzi pijany młodzieniec. Na
pytanie konduktora na temat biletu odpowia-

da, że nie ma pieniędzy.
- Na wódkę to było? - pyta retorycznie kon-

duktor.
- Przyjaciel mnie ugościł - odpowiada mło-

dzian.
- A dlaczego na drogę nie dał?
- Jak nie dał... - odpowiada młodzieniec

wyciągając zza pazuchy pół litra...

Do siedzącego przy barze mężczyzny pod-
chodzi kobieta:

- E koleś, nudzisz się?
- Nie aż tak...

Sierżant instruuje żołnierzy:
- Jak będziemy się desantować, uważaj-

cie na rekiny i barrakudy. Jak już będziecie
na lądzie, pamiętajcie o jadowitych wężach.
Nie pijcie miejscowej wody, można złapać dur
brzuszny. Jagody itp. są przeważnie trujące.
Pamiętajcie, że pająki i owady potrafią solid-
nie użreć. Jakieś pytania?

- Panie sierżancie, a po kiego my walczy-
my z Japońcami o taką wyspę?!
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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 “SO-
MODO” – masa¿, korekcja krêgo-
s³upa, irydodiagnostyka (diagno-
zowanie z têczówki oka), home-
opatia, zio³olecznictwo, akupunk-
tura, bioenergoterapia. Kêpno, ul.
Wroc³awska 5 (“poligon”). Tel.
(062) 78 19 924. (b)
W. Wojciechowski – diagnoza
komputerowa w 30 minut, tera-
pia antynikotynowa i antyalkoho-
lowa, nerwice i depresje. Tel.
(062) 78 19 924. (b)

NIERUCHOMOŒCI
-SPRZEDAM

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 0,78 ha na której obecnie
jest las w Wêglewicach gmina Ga-
lewice. Tel. 062 78 387 84 (11.06)
Sprzedam mieszkanie w³asnoœcio-
we, 2 pokojowe na IV piêtrze.
Cena do uzgonienia. Wiadomoœæ
tel. 607 862 865 lub 601 805 531
.(11.07)
Sprzedam 3 hale o pow. 900 m.
kw. ka¿da, po³o¿one na 4,5 ha
ziemi w Olszowie k/Kêpna. Hale
s¹ po generalnym remoncie (te-
ren utwardzony, ogrodzony, pr¹d,
si³a, woda, telefon). Przygotowa-
ne pod ka¿dy rodzaj produkcji
po³o¿one przy trasie S – 8.Tel.
0661943500 (11.07)
Sprzedam 8 ha ziemi po³o¿onej
w Olszowie k/Kêpna  przy trasie
S-8. Tel. 0 661 943 500 (11.07)
Sprzedam ekskluzywne mieszka-
nie w pe³ni wyposa¿one na parte-
rze o pow. 60 m.kw. przy ul. Kor-
deckiego w Wieruszowie. Tel.0
606 312 900 lub 062 78 311 96
(4.07)
Sprzedam 1,27 ha, w tym: dzia³ka
pod budowê, staw, 0,50 ha lasu.
Po³o¿one 14 km od Wieruszowa.
Piêkna i spokojna okolica. Cena

do uzgodnienia. Tel. 0662 156
732 (4.07)
Sprzedam ziemiê 0,74 ha w Cho-
baninie. Tel.062 78 443 61 lub 78
75 42 502 (4.07)
Sprzedam mieszkanie w Wieruszo-
wie o pow. 58m2 (3 pokoje). Wol-
ne od meldunku. Cena 105 tys.
z³ . Tel. 608 300 451 dzwoniæ po
18-tej.(21.06)
Sprzedam mieszkanie w bloku o
pow. 48 m2 w Wieruszowie. Tel.
6p6694515 (28.06)
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Ochêdzynie Starym. Cena 43
tys.z³. Tel. 0 607 350 005 (06)
Sprzedam dzia³kê o pow. 49 arów
ze swobodnym dojazdem w odle-
g³oœci 100 m od Zalewu przy M³y-
nie (spalonym) w Boles³awcu z 40
metrowym pasem dostêpu do
koryta rzeki Prosny. Tel. 600 252
284 (06)
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Bo-
les³awcu o pow. 4 ary. Tel. 604 173
083 (05)
Sprzedam dwie dzia³ki budowla-
ne w Kierznie powierzchnia do
uzgodnienia. Tel. 0 600 352 284
(06)
Sprzedam dzia³ki budowlane w
Piaskach gmina Boles³awiec o
pow. 0,32 ha. Tel. 0 600 352 284
(06)

NIERUCHOMOŒCI
-KUPIÊ /ZAMIENIÊ

Kupiê mieszkanie w Wieruszowie
o pow. 50 m2 lub zamieniê na
kawalerkê(II piêtro)24 m2. Tel.
695 790 680 (11.07)
Kupiê dom w Wieruszowie lub
okolicy mo¿liwa zamiana na M-5
na parterze (58 m2). Tel. 500 577
558 (11.07)
Kupiê siedlisko w okolicy Wieru-
szowa lub Kêpna. Tel.662 201 208
(11.07)
Kupiê lub wynajmê mieszkanie 2-

pokojowe w  Wieruszowie. 662
201 208 (11.07)

NIERUCHOMOŒCI
- WYNAJMÊ

/DO WYNAJÊCIA
Poszukujemy mieszkania do wyna-
jêcia – Kêpno, Ostrzeszów, Wie-
ruszów. Tel. 0662907772,
004915771764097. (4.07)
Wynajmê pomieszczenie na sola-
rium przy salonie fryzjersko- ko-
smetycznym w Wieruszowie. Tel.
668 462 327. (4.07)
Wynajmê lokal o pow. 70 m.kw.
na dzia³alnoœæ: gastronomiczn¹,
fryzjerstwo, solarium itp. w Kêp-
nie na Osiedlu Kopa. Tel. 062 58
310 56 (4.07)
Wynajmê domek letniskowy w
Skorzêcinie (ko³o Poznania) w
terminach 24.06 – 31.08.2007 r.
Tel.062 58 310 56 (4.07)
Wynajmê dom w stanie surowym
do celów us³ugowo – komercyj-
nych. Kêpno, ul. Przemys³owa.
Atrakcyjna lokalizacja. Tel. 0605
743 109 (4.07)

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM

Fiat Ciguecento instalacja gazowa,
rok prod. 1994, niebieski. Cena
do uzgodnienia. Tel. 062 78 445
14 lub 781 259 390 (11.07)
Renault Master 96 r., 2,5 Turbo
Diesel, stan dobry, max wysoki
i d³ugi. Tel. 0607 350 130.
(4.07)
Renault Megane, poj.1.6, rocznik
1997, szary metalik, 2xairbag, el.
Szyby, el. lusterka, central zamek
na pilota, welurowa tapicerka.
Stan idealny. Cena 8800 z³ od ty-
godnia w kraju. Tel. 609 822 995
(4.07)
Golf III 1.4, trzydrzwiowy, grana-
towy, rok prod.92, zadbany, 100
% bezwypadkowy, instalacja gazo-
wa Firmy Leonardo, przyciemnia-
ne szyby, tylne lampy leksusowe,
gara¿owany. Tel. 691 781 450
(4.07)
Fiat Punto, poj.1.1,rok prod.1996,
zapasowe ko³a zimowe, kolor bor-
do metalik, trzydrzwiowy, Wieru-
szów, ul. Wiœniowa 4. tel. 661 193
752 (4.07)
Opel Corsa Diesel 1,5; rok
prod.1994 . Cena 6700 z³ oraz VW
Golf IV, benzyna, 1.4, rok
prod.1998. Cena 15 700 z³. Tel.
062 58 310 56 (4.07)
VW Passat Combi 95 r., 1,9 TDI,
granat metalik, 200 tys. km prze-
bieg, airbag, wspomaganie, relin-
gi, ABS, RO, central. zamek, ro-
leta, sprowadzony, zarejestrowany.
Cena 11.800 z³. Tel. 0609 184 142.
(27.06)
Renault Twingo 97 r., 1,2 benzy-
na, zielony metalik, central. za-
mek, wspomaganie, 100% bez
wypadku, stan bdb, sprowadzony,
zarejestrowany, cena 7.100 z³.
Cena 11.800 z³. Tel. 0609 184 142.
(27.06)
Ford Focus Combi, 2000 r., 1,8
benzyna, granat metalik, klima,
pe³na elektryka, bezwypadkowy,
sprowadzony, zarejestrowany, stan
bdb, cena 16.100 z³. Tel. 0609 184
142. (27.06)
Opel Corsa 2004 r., 1,7 TDI, 72
tys. km przebieg, bia³y, wspoma-
ganie, airbag, RO, 3 drzwi, ABS,
sprowadzony, zarejestrowany, cena
15.100 z³. Tel. 0609 184 142.
(27.06)

PRACA – DAM
Firma handlowa z bran¿y meblo-
wej zatrudni magazyniera. Dobre
warunki pracy i p³acy. Tel. 0601
534 994. (11.07)
Poszukujemy do zespo³u muzycz-

nego osoby graj¹cej na instru-
mentach klawiszowych. Tel. 0 661
397 990 (11.07)
Poszukujê osoby samotnej bez
zobowi¹zañ do prowadzenia
domu z mo¿liwoœci¹ zamieszkania
oraz prawem jazdy. Tel. 0660 437
209. (4.07)
Zatrudniê fryzjerkê lub fryzjera
z praktyk¹ w Wieruszowie. Tel.
668 462 327 (4.07)
Zatrudniê tapicerów, pracowni-
ków, pracowników mo¿liwoœæ
przyuczenia do zawodu, miejsce
pracy w Wieruszowie. Tel. 604
491 215 (4.07)
Do drobnych prac gospodarczych
W Wieruszowie poszukuje mê¿-
czyzny bez na³ogów w wieku 50-
60 lat, najlepiej emeryta, renci-
sty lub na zasi³ku emerytalnym.
Tel. 0 600 209 214 (4.07)
Zatrudniê mê¿czyznê do pracy
fizycznej. Tel. 0 607 300 353
(4.07)
Przyjmê do pracy mê¿czyznê w
zawodzie blacharz. Gwarantujê
wysokie zarobki oraz dogodne
warunki pracy. Tel. 0508 175 907.
(27.06)
Przyjmê do pracy mê¿czyznê na
stanowisko pracownika gospodar-
czego. Tel. 0508 175 907, 0508
175 906. (27.06)
Przyjmê do pracy od zaraz na
korzystnych warunkach tapice-
rów, stolarzy oraz kierowców z
kat. C+E. Tel. 694 427 239 lub
062 78 416 36 (27.06)
Przyjmê uczniów na praktyczn¹
naukê w zawodzie p³ytkarz. Tel.
608 075 933 (27.06)

PRACA – SZUKAM
M³oda kobieta z zawodu cukier-
nik poszukuje pracy niekoniecz-
nie w swoim zawodzie, posiada
prawo jazdy kat. B. Tel.
0662907772, 004915771764097.
(4.07)

SPRZEDAM
Sprzedam szczeniêta rasy owcza-
rek niemiecki po rodowodowych
rodzicach FCI wolnych od dyspla-
zji HD–A po rodzicach z czo³o-
wych hodowli niemieckich i cze-
skich. Po odchowaniu zapewnia-
my wyszkolenia z pos³uszeñstwa i
obrony. Wiadomoœæ: Kêpno, tel.
062/7823784, kom. 0888698530.
(11.07)
Sprzedam czêœci do kombajnu
Class Mercur: skrzynia biegów,
bêben, odrzutnik, wytrz¹sacz z
wa³ami, ko³a jezdne oraz paski.
Tel. 062 731 46 03 lub 0 695 469
296 wieczorem (11.07)
Sprzedam Solarium „ Ergoline”
Turbo Power . Tel. 043 843 38
79 (11.07)
Pilnie sprzedam nowy, mia³o-
wy piec do centralnego ogrze-
wania. Tel. 062 78 31 640
(11.07)
Poszukujemy odbiorców betonu
sypkiego w atrakcyjnej cenie oraz
innych materia³ów ogólnobudow-
lanych. Przedstawiciel tel.
0662907772, 004915771764097.
(4.07)
Sprzedam przyczepê samozbie-
raj¹c¹, cena 2,5 tys. z³ oraz
uchwyty odgromowe, dachowe i
rynnowe – bardzo du¿a iloœæ,
cena 50 gr za sztukê. Tel. 062
781 55 33 lub 0609 245 008.
(27.06)

Sprzedam mebloœciankê na okle-
inie dêbowej 4 czêœci x 90 cm + 1
czêœæ 46 cm, g³êbokoœæ szafy 60
cm, wysokoœæ z nadstawkami 2,15
m. Cena ( 700 z³ + transport gra-
tis) Tel. 062 78 410 18 (27.06)
Sprzedam mebloœciankê w kolo-
rze czarnym ze zdobieniami z³o-
tymi 4 czêœci x 91 cm, g³êbokoœæ
szafy 60 cm, wysokoœæ z nadstaw-
kami 2,10 m. Cena 450 z³ + trans-
port gratis. Tel. 062 78 41 018
(27.06)
Sprzedam zagrabiarko - przegra-
biarkê  taœmow¹, rozrzutnik obor-
nika jednoosiowy. Tel. 667 378 556
(27.06)
Sprzedam sprê¿arko-agregat,
prod. Niemieckiej, 915 l/ minutê
w Sycowie. Tel. 887 528 918
(27.06)
Sprzedam ci¹gnik C 385, rocznik
80 w Doruchowie. Tel. 0 691 099
469 (27.06)
Sprzedam pawilon handlowy –
przyczepê kempingow¹. 6,5 m x
2,4 m. Cena 2600 z³. Parcice. Tel.
0605 173 905, (0 62) 78 46 363.
(4.07)
Sprzedam œrutownik bijakowy
nowy. Tel.  511 945 503 (21.07)
Sprzedam mieszarkê now¹. Tel.
511 945 503 (21.07)
Sprzedam zbiornik o pojemnoœci
35 ton. Tel.  511 945 503 (21.07)
Kurki, kogutki sprzedaje ferma
drobiu w Utracie k/Bralina. Tel.
0602 303 471. (27.06)

US£UGI
Przed³u¿anie i zagêszczanie w³o-
sów. Tel. 0692 438 504. (25.07)
Firma ogólnobudowlana wyko-
nuje us³ugi: ocieplanie budyn-
ków, tynkowanie, wykañczanie
wnêtrz. Tel. 0660 740 642.
(11.07)
Firma budowlana z d³ugoletnim
doœwiadczeniem w Niemczech i
Austrii przyjmie zlecenia prac bu-
dowlanych i remontowych. Tel.
0889163303, 0889779220. (11.07)
Przewozy osobowe, krajowe i miê-
dzynarodowe, licencjonowane,
transport – przewozy na lawetach.
Niskie ceny, faktury VAT. Tel. 0607
350 130. (4.07)
Firma Metro – Cash – MC posia-
damy certyfikaty i bazê ludzi z
Ukrainy poszukuj¹cych pracy w
Polsce, posiadamy oferty pracy
zagranic¹. Przedstawiciel tel.
0662907772, 004915771764097.
Szef tel. 0501107198, e-mail
662907772@eranet.pl. (4.07)
Us³ugi remontowo-budowlane:
docieplenia, p³ytki. Tel. 0512 444
417. (4.07)
Firma Kator us³ugi z zakresu: re-
generacja i produkcja wê¿y hy-
draulicznych oraz sprzeda¿y
uszczelnieñ hydraulicznych,
³o¿ysk, pasów klinowych do ma-
szyn rolniczych i przemys³u. Zapra-
szamy! Wieruszów, ul. KuŸnicka 7.
Tel. 0 609 067 897 lub 0 502 435
510 (5.07)
Us³ugi ciesielsko – dekarskie. Tel.
0 607 574 510 (27.06)
Pranie tapicerek samochodowych,
czyszczenie silników, pranie mebli
tapicerowanych, dywanów. Kêpno.
Tel. 0 515 231 337 (27.06)
Balkony, tarasy, schody z tralek
betonowych, kolumny, ozdoby.
Tel. 062 78 23 233, 062 78 18
548, tel. kom. 0697 254 730.
(27.06)
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projekt: kopermedia@wp.pl

Zespó³ Muzyczny
„ BLUE NOTE”

Najlepsza
muzyka.

Obs³ugujemy
wesela, bale,
studniówki.

Tel.  504 196 115

Zatrudniê
pracownika
na stanowisko kierowcy
w transporcie

miêdzynarodowym,
oraz osobê do pracy

w biurze,

Tel: 0609514368
0607792292

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

Firma Odzie¿owa
w Wieruszowie
Zatrudni technologa
lub dobr¹ krawcow¹

do dzia³u
przygotowania produkcji
oraz 2 osoby do pracy

na krojowni.
Bardzo dobre warunki

pracy i p³acy

Tel. 0 601 937 526
0 605 585 667

Polsko-duñska firma
STOLWIT/TOP-LINE Sp. Z o.o.

Zatrudni osoby
z doœwiadczeniem (min. 1 rok)
w zawodzie krojczy

tel. kont. 062 78 41 477

Monta¿
Klimatyzacji

Pomieszczenia biurowe
i mieszkalne

Zak³ad napraw sprzêtu AGD
S³awomir Cieœla

Ul. PKWN 8 Wieruszów

Tel. 62 78 411 06, 501 444 925

Przezwajanie silników, naprawa
elektronarzêdzi „Celma”, „Bosch”,
„Makita” w rozliczeniu przyjmê
spalone silniki lub kupiê. Bara-
nów. Tel. 062 78 18 273 lub 0 601
806 707 ( 27.02.2008)

RÓ¯NE
Zagubiono legitymacje studenck¹
Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
w Warszawie na nazwisko Paulina
Okoñ. Tel. 062 78 45 148 (11.07)
Zgubiono legitymacjê studenck¹
o numerze 10433 na nazwisko
Leszczyñska Anna. Uczciwego
znalazcê proszê o kontakt : 0 607
890 271 (11.07)
Zagubiono legitymacjê studenck¹
Uniwersytetu Wroc³awskiego na
nazwisko Karolina Ciesielska. Tel.
0 663 323 319 (5.07)
Angielski – korepetycje od pod-
staw.  Tel. 0511 945 503. (21.07)
Wró¿ka – na wczeœniejsze zapisy.
Wró¿y z kart, r¹k, fotografii. Wiad.
tel. (062) 78 19 924. (b)
BHP – mgr in¿. specjalista pro-
wadzi doradztwo, szkolenia, oce-
na ryzyka zawodowego. Wiad. tel.
(062) 78 19 924. (b)

TOWARZYSKIE
Rencista poszukuje powa¿nej i
mi³ej samotnej pani w wieku 55
– 65 lat z podstawow¹ znajomo-
œci¹ jêzyka niemieckiego, która
przyjdzie do mojego domu. Mo¿-
liwe ma³¿eñstwo. Posiadam dom
jednorodzinny z ogródkiem,
auto. Tel. (062) 78 18 412.
(11.07)
Kawaler bez na³ogów, szczery, uczci-
wy, lat 35, 180 cm, pozna uczciw¹,
szczer¹ i niepal¹c¹ pani¹ w wieku
27-43 lat, która pragnie za³o¿yæ
szczêœliw¹ katolick¹ rodzinê. Tel.
062 731 64 93 dzwoniæ po godz.
18-tej, prosiæ Janka , e – mail: ja-
nusz196@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

Szachowy Challange Day Open w Wieruszowie o puchar Burmistrza
Wieruszowa i Starosty Powiat z okazji XII Dni Wieruszowa.

W niedzielê 17 czerwca br. z okazji XII Dni Wieruszowa w Sali OPS odby³ siê Turniej Szachowy Challange Day
Open. Wziê³o w nim udzia³ 44 zawodników z powiatu wieruszowskiego Namys³owa, Sieradza, Byczyny, Kluczbor-
ka, Legnicy, Wielunia, Sycowa i Rudy Œl¹skiej. Turniej podzielony by³ na kategorie: Seniorzy, Juniorzy i Juniorki
do lat 10 i 18 oraz najlepszy zawodnik z powiatu.
Oto zwyciêzcy:

kategoria Seniorzy:
Andrzej Maciejczak – Sieradz
Julian Dachowski- Pat Ligota Dol-

na
3.  Marian Pilarski – Pat Ligota Dol-

na
11.Andrzej WoŸniak- Wieruszów

kategoria Juniorki do lat 18:
1.Joanna Szybka- Pat Ligota Dolna
2.Magdalena Szybka –Pat Ligota

Dolna
3.Milena Pankala – Syców

Kategoria Juniorzy do lat 18:
1.Andrzej Szybka- Pat Ligota Dolna
2.Szymon Bazan -Kluczbork
3.Fabian Domagalski- Syców

Kategoria Juniorki do lat 10
1.Natalia Rogalska- Legnica
2.Kinga Wa³ecka- Syców

Kategoria Juniorzy do lat 10
1.Andrzej Mykita- Kluczbork
2.Ernest Bia³ek – Syców
3.Kamil Rogacki – Legnica

Dru¿ynowo zwyciê¿y³ zespó³ z Sieradza, II miejsce zajêli zawodnicy grupy
Pat Ligota Dolna, III Kluczbork, VI Wieruszów- w sk³adzie Andrzej WoŸ-
niak, Marian Parnowski, Franciszek Magner.

Najlepszym zawodnikiem z powiatu wieruszowskiego okaza³ siê Andrzej
WoŸniak. Wszyscy zwyciêzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy ufundo-
wane przez Burmistrza i Starostê Wieruszowskiego, które wrêcza³ zastêpca
Burmistrza-Andrzej Ma³ys oraz Józef Wróbel.

Sêdziami Turnieju byli: Andrzej WoŸniak, Micha³ Moska i Tadeusz Tymar-
kiewicz. Turniej cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem mi³oœników tej
królewskiej gry, którzy zjechali do Wieruszowa nawet z odleg³ych miejsco-
woœci.

(red)
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Przysz³y na œwiat...

Tekst&foto: Ma£a

22.05-21.06
to zodiakalne BliŸniêta

Dnia 18.06.2007 r. o godz.9.08 uro-
dzi³a siê Martynka, córka pañstwa Ka-
tarzyny i Dariusza M¹drych z m. Kr¹¿-
kowy. Dziewczynka wa¿y 3280 g i ma
52 cm.

Dnia 18.06.2007 r. o godz.22.50 uro-
dzi³ siê Jacek, syn pañstwa Marzeny i
Krzysztofa Sachs z Wielowsi. Ch³opiec
wa¿y 3840 g i ma 57 cm.

Dnia 18.06.2007 r. o godz.21.45 uro-
dzi³ siê Bartosz, syn pañstwa Moniki
i Marka Kêdziora z Nowego Dworu.
Ch³opiec wa¿y 4270 g i ma 59 cm.

Dnia 17.06.2007 r. o godz.16.10 uro-
dzi³ siê Jakub, syn pañstwa Agnieszki
i Wojciecha Ulbrych z m. Uszyce.
Ch³opiec wa¿y 4060 g i ma 56 cm.

Dnia 19.06.2007 r. o godz.3.20 uro-
dzi³a siê Wiktoria, córka pañstwa
Anny i Dariusza Gustaw. Dziewczyn-
ka wa¿y 3380 g i ma 51 cm.

Dnia 19.06.2007 r. o godz.11.00 uro-
dzi³a siê Sandra, córka pañstwa Be-
aty i Karola W¹salów z Mianowic.
Dziewczynka wa¿y 3470 g i ma 56 cm.

Dnia 15.06.2007 r. o godz. 19.30 uro-
dzi³ siê Kacper, syn pañstwa Anety i
Micha³a Stró¿yñskich z Kêpna. Ch³o-
piec wa¿y 4030 g i ma 57 cm.

Dnia 20.06.2007 r. o godz. 11.40 uro-
dzi³a siê Zuzia, córka pañstwa Sylwii i
Przemys³awa Tr¹pczyñskich z Kêpna.
Dziewczynka wa¿y 2300g i ma 52 cm.

Dnia 23.06.2007 r. o godz.0.25 uro-
dzi³a siê Dominika, córka pañstwa
Renaty Sobik i £ukasza Trzêsickiego
z m. Anio³ki 2. Dziewczynka wa¿y
3350 g i ma 53 cm.

10.Dnia 22,06.2007 r. o godz. 0.15
urodzi³ siê Maksymilian, syn pañstwa
Marczy³o z Mi³owic. Ch³opiec wa¿y
3270 g i ma 50 cm.

KÊPNO

Dnia 20.06.2007 r. o godz.10.40 uro-dzi³a siê córka pañstwa Barbary i Ka-zimierza Wypych z Mieleszyna. Dziew-czynka wa¿y 3150 g i ma 54 cm. Dnia 19.06.2007 r. o godz.15.20 uro-dzi³ siê Szymon, syn pañstwa Agniesz-ki i Mariusza Gasztych z m. Wiewiór-ka. Ch³opiec wa¿y 3470 g i ma 57 cm.
Dnia 19.06.2007 r. o godz. urodzi³ siêsyn pañstwa Ewy i Mariusza Figiel zeStarego Ochêdzyna. Ch³opiec wa¿y3500g i ma 56 cm. Dnia 21.06.2007 r. o godz.15.05 uro-dzi³ siê syn pañstwa Justyny i Rado-s³awa G³uszak z Chróscina. Ch³opiecwa¿y 2350 g i ma 52 cm. Dnia 21.06.2007 r. o godz.4.35 uro-dzi³ siê syn pañstwa Anety i RomanaOlejnik z Niwisk. Ch³opiec wa¿y 4390g i ma 57 cm.
Dnia 21.06.2007 r. o godz.10.20 uro-dzi³a siê córka pañstwa Ma³gorzaty iJacka Garczarków z Jutrkowa. Dziew-czynka wa¿y 3400g i ma 57 cm. Dnia 21.06.2007 r. o godz.14.00 uro-dzi³ siê syn pañstwa El¿biety i Grze-gorza Raczyñskich z Sokolnik. Ch³o-piec wa¿y 3425 g i ma 55 cm. Dnia 23.06.2007 r. o godz.5.10 uro-dzi³ siê syn pañstwa Justyny i Stani-s³awa ̄muda z Parcic. Ch³opiec wa¿y3610 g i ma 54 cm.Dnia 22.06.2007 r. o godz. 14.05 uro-dzi³a siê Wiktoria, córka pañstwa Ilo-ny i Rafa³a Krajcer z Goli. Dziewczyn-ka wa¿y 3500 g i ma 55 cm.22.06-22.07to zodiakalne Raki

WIERUSZÓW

Wszystkim bobasom i ich rodzicom ¿yczymy,aby ka¿dy nowy dzieñ przyniós³ w ¿yciu to co najpiêkniejsze, czyli radoœæ, szczêœcie i mi³oœæ.

Z Ostrzeszowa naGórê Œwiêtej Anny47 osób uczestniczy³o w specjalnie zorganizowanej wycieczce autokarowejna Górê Œwiêtej Anny, któr¹ dla najm³odszych zorganizowa³ so³tys wsi Ro-jów – Andrzej Blew¹ska.Tu¿ przed siódm¹ w sobotê dziêki sponsorom i ludziom dobrej woli zRojowa wyruszy³ autokar wype³niony dzieæmi, nad którym opiekê sprawo-wa³o piêciu opiekunów m.in.: Siostra Sabina ze zgromadzenia Sióstr Naza-retanek z Ostrzeszowa, Andrzej Blew¹ska – so³tys wsi Rojów, EugeniuszMaciej, Grzegorz Ponitka oraz Maciej Jarosz.W czasie jazdy na Górê Œwiêtej Anny by³o kilka przystanków, na którychwszyscy uczestnicy otrzymali s³odycze, napoje, banany, jogurty kefiry orazposi³ek, których by³ ofiarowany przez sponsorów.Na samym szczycie Góry Œw. Anny, gdzie pod koniec XV w. zosta³ wybu-dowany koœció³, który aktualnie jest pod opiek¹ franciszkanów uczestnicywycieczki byli ju¿ tu¿ przed dziesi¹t¹. Nastêpnie wszyscy uczestniczyli wemszy œwiêtej. Po niej zwiedzano wystawê misyjn¹ poœwiêcon¹ misjom w Afry-ce. Najm³odsi mogli zobaczyæ jak wygl¹da ¿ycie w ciep³ych krajach, poznaæobyczaje oraz codzienne ¿ycie ludzi tam mieszkaj¹cych.Uczestnicy wycieczki zwiedzali równie¿ Grotê Lurdzk¹, która zosta³a wznie-siona w drugiej dekadzie XX w, gdzie w przesz³oœci funkcjonowa³ kamie-nio³om. Du¿e zainteresowanie uczestników wzbudzi³ te¿ zespó³ kaplic kal-waryjskich, w sk³ad, którego wchodzi obecnie 40 kaplic. Ka¿dy mia³ rów-nie¿ czas dla siebie. Ponad dwie godziny uczestnicy wykorzystali jak tylkoumieli na zwiedzaniu przyleg³ych do koœcio³a terenów. Nastêpnie ca³a ostrze-szowska wycieczka uda³a siê na jeden z najwiêkszych wykutych w skaleamfiteatrów, mieszcz¹cy kilkadziesi¹t tysiêcy widzów. Ciekawostk¹ jest to, i¿amfiteatr zosta³ wzniesiony na kraterze wulkanu, na którego szczycie znaj-duje siê Pomnik Czynu Powstañczego.W drodze powrotnej na kilku przystankach uczestnicy wspominali wyciecz-kê. Nawet wynajêty kierowca autokaru stwierdzi³, ¿e wiezie po raz pierwszywycieczkê, którego organizatorem jest w³aœnie so³tys.Na zakoñczenie wycieczki uczestnicy pojechali do Parzynowa na „S³oneczn¹górê”, gdzie stoi wyrzeŸbiona figura Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Tam do-konali wpisu do pami¹tkowej ksiêgi, która znajdowa³a siê tu¿ przy figurze.-„Pomys³ wycieczki dla wszystkich dzieci zrodzi³ siê miesi¹c temu. Mia³asiê ona odbyæ 2 czerwca. Jednak j¹ prze³o¿yliœmy, bowiem w Rojowie orga-nizowany by³ festyn. Dziœ dopisa³a nam pogoda. Po uœmiechniêtych twa-rzach widaæ, ¿e wycieczka siê wszystkim podoba³a” – mówi Andrzej Blew¹-ska.Ju¿ dziœ so³tys Rojowa zapowiada, ¿e nie jest to ostatnia wycieczka dladzieci. Bêd¹ kolejne. Natomiast wszystkim sponsorom i darczyñcom wyjaz-du na Górê Œwiêtej Anny dziêkujê. M. J.

 Przed Bazylik¹ Œw. Anny.
Pami¹tkowe zdjêcie wycieczkowiczów z podostrzeszowskiego Rojowa przy jednym z naj-wiêkszych wykutych w skale amfiteatrów, mieszcz¹cy kilkadziesi¹t tysiêcy widzów.



2327 czerwca 2007informacjeinfomacjeinformacjeinfomacjeinfomacjeAktuaof Dni OstrzeszowaMaraton filmów norweskich, wystawy, koncerty, wystêpy artystyczne i Justy-na Steczkowska z zespo³em – tak w tym roku przebiegaæ bêd¹ Dni ZiemiOstrzeszowskiej. Dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury Artur Dere-wiecki zapewnia, ¿e ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Pocz¹tek œwiêtowania wkazimierzowskim grodzie zaplanowano od pi¹tku 29 czerwca a¿ do niedzie-li 1 lipca.- W tym roku w Ostrzeszowie wyst¹pi m.in. Justyna Steczkowska z zespo-³em, zespó³ HaDwaO, bêd¹ atrakcje dla dzieci. Bêdzie równie¿ muzyka ir-landzka w wykonaniu zespo³u Stonehage, z którym wyst¹pi grupa tancerzyprezentuj¹cych taniec irlandzki i celtycki – wyjaœnia dyrektor OCK.Podczas dni bêdzie pobierana równie¿ krew, a 5-lecie swego istnieniaobchodziæ bêdzie Uniwersytet Trzeciego Wieku. M. Jarosz
BumistrzWieruszowao g ³ a s z a  d o  s p r z e d a ¿ ywdodze Iprzetargu ustnego, nieograniczonego ni¿ejwymienione nieruchomoœci, po³o¿one we wsi Pieczyska.PRZEZNACZENIE IOPISUCHOMOŒCINieruchomoœci niezabudowane, po³o¿one we wsi Pieczyska,przydrodze na „Grzeúkæ”, oznaczone w rejestrze ewidencjigruntów w jednostce ewidencyjnej Pieczyska, w obræbie Pieczy-skaakodziaùkinr:527,528opowierzchni 900 m² kaýda.Nieruchomoúci stanowià wùasnoúã Gminy Wieruszów i zapisa-ne sàwksiædze wieczystej kolejno nr 17150 i nr 17151.Na powy¿sze dzia³ki zosta³ywydane decyzje o warunkach zabu-dow.2WO£AWCZA NIERUCHOMOŒCICena wywo³awcza nieruchomoœci zosta³a ustalona na kwotê:6100,00 z³otych /s³ownie: szeœæ tysiêcy sto z³otych/Do ceny uzyskanej w przetargu bêdzie doliczony podatekVat–%.3RMINORAZ MIEJSCE PRZETARGUPrzetarg odbêdzie siê w dniu 9 sierpnia 2007 roku o godzi-nie11-ejwokoju nr 74Urzêdu Miejskiego w Wieruszowie.4ANOWIENIAOGÓLNEWarunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest wp³ata wadium wwysokoœci10,00 z³./s³ownie: szeœæset dziesiêæ z³otych / za ka¿d¹ dzia³-kê,dokasyUrzêdu Miejskiego w Wieruszowie /pokój nr 57/,najpóŸniej do dnia 3 sierpnia 2007 r. do godz:15: 30.W przypadku uchylenia siê osoby, która przetarg wygra³a, odzawarciaumowy notarialnej -wadium przepada.Osobom, które przetargu nie wygra³y, wadium zwraca siê nie-zw³oczniepo zakoñczeniu przetargu.Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim wWieruszowie   opodarkiNieruchomoœciamiOchrony Œrodowiska - pokój nr 73 /telefon nr 7831958/.                                 Burmistrz WieruszowaIwona Szkopiñska

30 lat Przedszkolaw  Rogaszycach  W  sobotê  16  czerwca  œwiêtowaliœmy  Jubileusz  30 – lecia  istnienia  Przedszkolaw  Rogaszycach.  Czêœæ  oficjalna  odby³a  siê  w  przedszkolu  z  udzia³em  zaproszo-nych  goœci, personelu   przedszkola, dzieci  i ich  rodziców   oraz  absolwentówprzedszkola.  Na  uroczystoœæ  jubileuszow¹  zaprosiliœmy  wszystkich  absolwentów  iku  naszemu  mi³emu  zaskoczeniu  wielu  z  nich – tych  najstarszych  zaszczyci³o  nasswoj¹  obecnoœci¹.  Dzieci,  które  obecnie  uczêszczaj¹  do  przedszkola,  pod kierunkiem  wychowaw-czyñ:   Doroty  Reitzig  i  Krystyny  Nowak  dla  wszystkich  przedstawi³y  bajkê  pt.,,Kotw  butach”  oraz  zatañczy³y  tañce  zbójnickie.  Goœcinnie  umila³a  czas  swoimprzepiêknym  œpiewem  kilkunastoletnia  absolwentka  przedszkola  Monika  Aksam-ska. ,,Kiedy  czasem  w  wolnej  chwiliwracam  myœl¹  do  przedszkola,gdzie  z  ksi¹¿eczki  siê  czyta³o- to  jest Ala, o jest  Ola.Widzê  wtedy  tak wyraŸnie po trzydziestu ju¿  latach,¿e  to  by³y  najwspanialsze,  najpiêkniejsze moje  lata  i ¿e  bêdzie  mi  ¿al….Ref.  Na  biegunach  konika,pajacyka co fika³.Kole¿anki  od  stolika,pluszowego  psa  jamnika.Gazetki  na  œcianie,  fiko³ków  na  dywanie,drewnianej  myszy,  poobiedniej  ciszy”…Piosenka  ta  œpiewana  by³a  na  melodiê  M.  Rodowicz- ,,KoloroweJarmarki”,  a  tekst  u³o¿yli  sami  absolwenci. Wszyscy  uczestnicy  uroczy-stoœci  razem  z  absolwentami  œpiewali   tê  piosenkê.  Na  wielu  twarzachpojawi³y  siê  ³zy.  Œwiadczy³o to,  o  bardzo  du¿ym  wzruszeniu   oraz  otym,  ¿e  tak  jak  mówi³y  s³owa  piosenki,  dla  osób  doros³ych  najwspa-nialsze  by³y  w³aœnie  lata  dzieciñstwa  spêdzone  w  naszym  przedszkolu.PóŸniej  by³y konkursy, loteria  fantowa  oraz  inne  atrakcje.  Wszyscydoroœli  bawili  siê  do  bia³ego  rana  na  zabawie  tanecznej  przy  akom-paniamencie  zespo³u  KOMANDOR.  Zespó³  ten  poprowadzi³  te¿  zaba-wê  ,,poci¹g  30-lecia”  oczywiœcie  dró¿niczkami  by³y  kolejno  nastêpuj¹cepo sobie  dyrektorki  przedszkola  tj.  p.  Lucyna  Go³dyn,  p. MariannaZiomkowska  i  Gra¿yna  Duszczyk.  W  zabawie  tej  uczestniczyli  wszyscyabsolwenci  oraz  dzieci  uczêszczaj¹ce  obecnie  do  przedszkola. Uroczystoœæ  ta  by³a  okazj¹  do  spotkania  siê  dzieci  i  ich  rodziców,absolwentów, emerytów, pracowników  by³ych  i  obecnych  przedszkola.By³a  okazj¹  do  wspominania,   refleksji i  wymiany  pogl¹dów  na  tematistnienia  tej¿e  placówki  jak¿e  niezbêdnej                                w  naszymwiejskim  œrodowisku.   Dyrektor  Przedszkola  w  RogaszycachGra¿yna  Duszczyk
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OsYUPWn
UWAGA!Infmumy,¿ew okresie od 25 czerwca do 15 lipca br. MiejskoGminna Biblioteka Publiczna bêdzie nieczynna z powodu scontrum(wentayzacjizbiorów bibliotecznych).PrzepraszamyKomendantWojewódzkiej Policjiw £odzi og³asza nabór do s³u¿by w policjinatereniewojewództwa ³ódzkiego z dniem 19 listopada 2007 r. Prefe-rowani bêd¹ kandydaci do s³u¿by posiadaj¹cy: wykszta³cenie wy¿sze opecjalnoœci przydatnej dla s³u¿by w Policji w szczególnoœci: prawnicze,administracyjne,ekonomiczne i informatyczne – znajomoœæ jêzyka obce-gowpnudobrym potwierdzona egzaminem pañstwowym, prawodykatomê¿czyzn 175 cm, 170cm kobiet). Szczegó³owe in-formacjenasnwww.lodzkapolicja.gov.plWszelkieuwagikierowaæ do Urzêdu Pracy, tel. 062 78 41 553 wew. 26orazosobiœciew siedzibieurzêdu.Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w BiadaszkachGmina GalewiceZapraszaNa uroczystoœæ 80-leciaOSPKtóra odbêdzie siê w dniu1 lipca2007 r. w BiadaszkachProgram uroczystoœci:13:45 –Zbiórka jednostek – plac OSP14:00–MszaŒw. – kaplica parafialna15:00 – Otwarcie uroczystoœci,-odczytanie kronikiOSP-wrêczanie odznaczeñ i wyró¿nieñ-wyst¹pienie zaproszonych goœci-defilada-wspólny posi³ek18:00–Wystêpy kapeli z Czastar-WystêpykabaretuzDoruchowa20:00 –Zabawa taneczna
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