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Okrêg 11 Sieradz

Kandydaci do Sejmu RP

Koalicyjny Komitet Wyborczy Le-
wica i Demokraci

1. Anita B³ochowiak
2. Micha³ Kaczmarek
3. Andrzej Brodzki
4. Janusz Stanis³aw Wolf
5. Andrzej Wiœniewski
6. Aleksandra Koszada
7. W³odzimierz Stawicki
8. Jan Kowalski
9. Józef Dziemdziela
10. Daniel Zaborowski
11. Teodor Piotr Kierlik
12. Aleksandra Kamiñska
13. Juliusz Grzegorz Sumorok
14. Ryszard Zych
15. Witold Kosmowski
16. Bernard Zboiñski
17. Marcin Karpiñski
18. Robert Wies³aw Wójcik
19. Arkadiusz Waldemar Olejniczak
20. S³awomir Marek Borowski
21. Dariusz Jasiñski
22. Tadeusz Bartkowiak
23. Zbigniew Mostowski

Komitet Wyborczy Liga Polskich
Rodzin

1. Daniel Miros³aw Paw³owiec
2. Jacek Gotkowicz
3. Anatol Halamus
4. Grzegorz Wardêga
5. Ma³gorzata El¿bieta Markowska
6. Pawe³ Ulas
7. Stanis³aw Nowak
8. Justyna Monika Owczarek
9. Krzysztof Kazimierz Rzepkowski
10. Kazimierz £awniczek
11. Daniel Bogusz
12. W³odzimierz Ci¹g³o
13. £ukasz Jab³oñski
14. Justyna Barylska
15. Zbigniew Walichnowski
16. Micha³ Witold Andrzejak
17. Kinga Izabela Tomaszewska
18. Micha³ Gajewski
19. Adrian Wieczorek
20. £ukasz Janusz Sygulski

Komitet Wyborczy Partii Kobiet

1. Wies³awa Rejment-Zaj¹czkowska
2. Ma³gorzata Markowska
3. Lidia Kopiñska
4. Karina Stañczak-Jêdrzejewska
5. Maria Bazak
6. Katarzyna Nowak
7. Agata Ignaczak
8. El¿bieta Nowicka
9. Urszula Kolas
10. El¿bieta Ciarciñska
11. Karolina Wójcik
12. Ma³gorzata D¹bkowska-Wójto-
wicz
13. Iwona Ma³gorzata Osówniak
14. Izabela Kowara
15. Anna Wyciszkiewicz

Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP

1. Andrzej Biernat
2. Agnieszka Hanajczyk
3. Cezary Tomczyk
4. Œwiêtos³aw Go³ek
5. Jacek Urbaniak
6. Janusz Jasiñski
7. Danuta Zakrzewska
8. Tomasz Dronka
9. Marek Podsadniak
10. Leszek Jasiñski
11. Piotr Jan Binder
12. Robert Bieda
13. Tadeusz Schabowicz
14. Andrzej Zygmunt Goœcimski
15. Tomasz Rapsiewicz

16. Marek Krawczyk
17. Lena Mariola Wach
18. Marcin S³upiñski
19. Dariusz Juszczak
20. Teresa Pêcherska
21. Wies³aw Kania
22. Andrzej Kurzawski
23. Ada Heichman
24. Artur Jerzy Dunin

Komitet Wyborczy Polska Partia
Pracy

1. Jacek Feliks Zdrojewski
2. Ma³gorzata £ukaszuk-Dani³owicz
3. Piotr Lubowicki
4. Robert Rojewski
5. Tomasz Jankiewicz
6. Tomasz Sójecki
7. Dorota Klementyna Fr¹ckiewicz
8. Maciej Stanis³aw Bartel
9. Renata Katarzyna Trociñska
10. Beata Dorota Zaw³okin
11. Tomasz Arkadiusz Fajkowski
12. Agnieszka Agata Dom¿alska
13. Kamila KaŸmierska
14. Arkadiusz Marek Skalski
15. Natalia Sienkiewicz

Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego

1. Stanis³aw Olas
2. Mieczys³aw Marcin £uczak
3. Cezary Gabryj¹czyk
4. Piotr Œwiderski
5. El¿bieta Nawrocka
6. Zdzis³aw Trawczyñski
7. Zbigniew Stasiak
8. Wojciech Zdziarski
9. Bogdan Jarota
10. Zbigniew W³odarczyk
11. Sylwester Dariusz Kubiñski
12. Marek Jan Krawczyk
13. Pawe³ Wawrzyñczak
14. Tadeusz Zygmunt Borkowski
15. Ryszard W³adys³aw Kostrzewski
16. Aleksander Ireneusz Owczarek
17. W³odzimierz Pietruszewski
18. Krzysztof Próchniewicz
19. Henryk Burczyñski
20. Edmund Tomasz Górnik
21. Robert Pawlikowski
22. Jaros³aw Bartczak
23. Arkadiusz Tomasz Olêdzki
24. Pawe³ Jan Bejda

Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwoœæ

1. Pawe³ Ksawery Zalewski
2. Marek Matuszewski
3. Tadeusz Jacek WoŸniak
4. Wojciech Szczêsny-Zarzycki
5. Konrad K³opotowski
6. Krystyna Grabicka
7. Piotr Stanis³aw Polak
8. Wojciech Stanis³aw £aszkiewicz
9.Witold Józef Gwiazda
10. Jan Józef Serafiñski
11. Janusz Edward Michalak
12. Krzysztof Jan Nowak
13. Jan Starczewski
14. Marek Chwalewski
15. Micha³ Bazyli Krzak
16. Jan Derbis
17. Karol Piotr M³ynarczyk
18. Krzysztof Tadeusz Frysiak
19. Przemys³aw Piotr Fisiak
20. Józef Ireneusz Miko³ajczyk
21. Roman Niedba³a
22. Andrzej Bartnik
23. Marek Kazimierz Jêdrzejczak
24. Katarzyna Paprota

Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej

1. Gra¿yna Alicja Tyszko
2. Edward Józef Kiedos
3. Marek Wojtera
4. S³awomir Mi³ek

5. Rafa³ Stawski
6. Jerzy Piasecki
7. Jan Boles³aw £uczak
8. Andrzej Urbaniak
9. Zbigniew Andrzej Kula
10. Zdzis³aw Krzykowski
11. Miros³aw Wojciechowski
12. Andrzej Pasek
13. Marcin So³tyszewski
14. Stanis³aw Feliks Olejniczak
15. Zbigniew Zenon S³aby
16. Jacek Bia³ecki
17. Robert Grzegorz Chocholski
18. W³odzimierz Jan Barylski
19. Krzysztof S³awomir Antosik
20. Stanis³aw Wiszniewski

Kandydaci do Senatu RP Okrêg
11 Sieradz

Koalicyjny Komitet Wyborczy Le-
wica i Demokraci
Bronis³aw Matusz
Andrzej Micha³kiewicz
Micha³ Adam Bieruñ

Komitet Wyborczy Liga Polskich
Rodzin
Jacek Bogdan Przyby³ek

Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP
Marek Trzciñski
Andrzej Owczarek

Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego
Tomasz Fraszka
Ryszard Miarek
Roman P³ucinik

Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwoœæ
Czes³aw Rybka
Daniel Piotr Grzesiak
Przemys³aw Jacek B³aszczyk

Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej
Zbigniew Wojtera

Kandydaci do Sejmu RP

Okrêg 36 Kalisz

Koalicyjny Komitet Wyborczy Le-
wica i Demokraci

1. Leszek Grzegorz Aleksandrzak
2. Wies³aw Andrzej Szczepañski
3. Grzegorz Marian WoŸny
4. Karolina Monika Pawliczak
5. Artur Piotr Dembny
6. Jerzy Andrzej Œwi¹tek
7. Andrzej Kazimierz Spychalski
8. Ma³gorzata Górniaczyk
9. Tadeusz Polowczyk
10. Jerzy Jakub Kulak
11. Tomasz Ochliñski
12. Eryk Marcin Kowcuñ
13. Arkadiusz Józef Suchanecki
14. Jerzy Antoni Stachowiak
15. Zdzis³aw Krzysztof Marek
16. Krzysztof Synoracki
17. Marian Matkowski
18. £ukasz Daniel M¹ka
19. Rafa³ Hadaœ
20. Grzegorz Nowacki
21. Tomasz Tarnowski
22. Marcin Wojciech Siudziñski
23. Stanis³aw Sowa
24. Ryszard Hayn

Komitet Wyborczy Liga Polskich
Rodzin

1. Dawid Marek Rubiñski
2. El¿bieta Ratajczak
3. Rafa³ Skoczylas
4. Marcin Rostowski
5.W³odzimierz Gendaszyk

6. Przemys³aw Piotr Poloch
7. Jaros³aw Dolat
8. Violetta Barbara Wiatrowska
9. Krzysztof Andrzej Ga³kowski
10. Piotr JóŸwiak
11. Alicja Maria Fogt
12. Szymon Sójka
13. Kamil Krzysztof Kubis
14. Adam Bia³asik
15. Izabela Szymkowiak-Wierzba
16. Halina B³aszczyk
17. El¿bieta Koœcielniak
18. Tomasz Dalinkiewicz
19. Katarzyna Œwita³a
20. Tadeusz Sobocki
21. Jacek Kryjom
22. Piotr Soko³owski
23. Pawe³ Jankowski
24. Krystian Lasik

Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP

1. Rafa³ Szymon Grupiñski
2. Wojciech Stanis³aw Ziemniak
3. Jaros³aw Urbaniak
4. Maciej Boles³aw Orzechowski
5. Bo¿ena Katarzyna Henczyca
6. Witold Jan Sitarz
7. £ukasz Borowiak
8. Stanis³aw Franciszek Martuzalski
9. Mariusz Grzegorz Suchanecki
10. £ukasz Krzysztof Jaroszewski
11. Leszek Kazimierz Dworczak
12. Pawe³ Piotr Bu³garyn
13. S³awomir Foltyñski
14. Dariusz Andrzej Pietraszek
15. Miros³aw W³odarczyk
16. Alicja £uczak
17. Agnieszka Orczyk
18. Jacek Pawe³ Zasiadczyk
19. Fabian Pawe³ Reœliñski
20. RobertFlorczak
21. Agnieszka Witczak
22. Remigiusz Baranowski
23. Jaros³aw Domañski
24. Piotr Karol Potempa

Komitet Wyborczy Polska Partia
Pracy

1. Marcin Idziaszek
2. Marcin Antczak
3. Magdalena Kantek
4. Ryszard Ziêtek
5. Edward £akomy
6. Rafa³ Jedwabny
7. Sylwia Rakowiecka
8. Waldemar Wies³aw Kruk
9. Piotr Pawe³ Grajek
10. Jerzy Marek Bujak
11. Mariusz Robert Mi³kowski
12. Jerzy Aleksander Marchewka
13. Dariusz Dobiech
14. Kazimierz Biedrzycki
15. Grzegorz Pawe³ Langer
16. Dariusz Pawe³ Libront
17. Marek Franciszek Mende
18. Eugeniusz Zygmunt Zientek

Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego

1. Andrzej Marian Grzyb
2. Józef Racki
3. Zdzis³aw Maækowiak
4. Piotr Walkowski
5. Marian Tadeusz K³os
6. Maria Jolanta Górczyñska
7. S³awomir W¹siewski
8. Franciszek Marsza³ek
9. Grzegorz Józef Brzeskot
10. Micha³ Roman Karalus
11. Micha³ Wawrzyniec Balcer
12. Bogdan Jan Konieczny
13. Gabriela Anna Starzyñska-Bia³ek
14. Mieczys³aw £uczak
15. Bo¿ena Waleria Sitek
16. Genowefa Janina Zielnica
17. S³awomir Szyszka
18. Grzegorz Ratajczak
19. Andrzej B³a¿ej Jankowski

20. Waldemar Domaniecki
21. Stanis³aw Wojciak
22. Krzysztof Walenty Nowicki
23. Wojciech Zdzis³aw Florczyk
24. Marek Tadeusz Nowak

Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwoœæ

1. Dziedziczak Jan Micha³
2. Adam Maksym Rogacki
3. Andrzej Miko³aj Dera
4. Lidia Czechak
5. Marek Jan Sowa
6. Zenon Kasprzak
7. Tomasz Grzegorz Klak
8. Bernard Adam Ptak
9. Piotr Józef Januszkiewicz
10. Andrzej Manikowski
11. Miko³aj Jackowiak
12. Arkadiusz Andrzej Stankiewicz
13. Maja Ma³gorzata Jankowska
14. Marian Ignacy Grzesiak
15. Janusz Marian Krawiec
16. Marek Jan Potarzycki
17. Grzegorz Matyla
18. £ukasz Artur Liberski
19. Rafa³ Mariusz Kubiak
20. Miros³aw Waluœ
21. Gra¿yna Teresa Sokalla
22. Zbigniew Kazimierz Broniszewski
23. Katarzyna Dmitrzak
24. Józef Niemczynowski

Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej

1. Miros³aw Jan Adamczak
2. Ewa Agnieszka Nowak-Kopeæ
3. Jan Sochocki
4. Jacek Krzysztof Ibron
5. Hubert Ksi¹¿kiewicz
6. Zbigniew Pierschalski
7. W³adys³aw Kazimierz Przyby³
8. Wies³aw Dereziñski
9. Tadeusz Hanuszewicz
10. Zdzis³aw Maciej Papie¿
11. Marcin Jeziorny
12. Wanda Maria Ratajczak
13. Edmund Augustyniak
14. £ukasz Starczewski
15. Maria Maj
16. El¿bieta Grzywna
17. Stanis³aw Kaniecki
18. Jerzy Wolny
19. Stanis³aw Kazimierz Stankiewicz

Kandydaci do Senatu RP Okrêg
35 Kalisz

Koalicyjny Komitet Wyborczy Le-
wica i Demokraci
Genowefa Maria Ferenc
Józef Rafa³ Pop³awski
Seweryn Karczmarek

Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP
Mariusz Sebastian Witczak
Ma³gorzata Adamczak

Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego
Dariusz Antoni Struga³a
Hieronim Marsza³ek

Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwoœæ
Zbigniew Andrzej Trybuna
Jan Mosiñski
Piotr Marek Kaleta

Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej
Wac³aw Micha³ Berus

Komitet Wyborczy Unia Polityki
Realnej
Sebastian Albert Adamczyk

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO SEJMU RP I
DO SENATU RP W WYBORACH ZARZ¥DZONYCH NA DZIEÑ 21 PA•DZIERNIKA 2007 R.
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Baranowska jesieñ w siodle – 2007
W niedzielê 30 wrzeœnia 207 r. Urz¹d Gminy

w Baranowie oraz Hodowcy i Mi³oœnicy Koni
Gminy Baranów na terenach leœnych przyle-
g³ych do Osiedla Murator zorganizowali wspa-
nia³¹ imprezê „ Baronowska Jesieñ w siodle –
2007”. Pogoda wymarzona. Mieszkañcy Barano-
wa, Kêpna i okolic, mi³oœnicy koni i sportów
jeŸdzieckich przybyli t³umnie z ca³ymi rodzina-
mi. Imprezê zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Wójt
Gminy Baranów – J. Sarnowski, wicestarosta
powiatu kêpiñskiego Z. Kasprzak, delegacja z
Wêgier z Gminy Tiszanana oraz z Gminy Zala-
halap. Nieco póŸniej przyby³ pose³ A. Grzyb.
Otwarcia zawodów dokonali wójt J. Sarnowski i
wice starosta Z. Kasprzak. Meldunek o rozpo-
czêciu zawodów z³o¿y³ I. Balcer. ¯yczono po-
myœlnoœci i udanej zabawy przy tak piêknej po-
godzie i obficie zaopatrzonym bufecie, który w
wiêkszoœci zasponsorowa³ Piotr Rachel, a zawod-
nikom ¿yczono jak najlepszych wyników. Wszy-
scy jeŸdŸcy zaprzêgi zaprezentowali siê piêknie
w podwójnej rundzie honorowej. Pierwszy kon-
kurs odby³ siê na specjalnie przygotowanym
torze przeszkód. Prowadz¹cy zawody M. Soko-
³owski zachêca³ widzów i uczestników, aby spraw-
noœæ, elegancjê i piêkno nagradzaæ gromkimi
brawami, aby goœcie, którzy zjechali tu z po³o-
wy Europy wiedzieli, ¿e jesieñ w siodle to jest
coœ cudownego. Gospodarz toru pan Hordyje-
wicz sêdzia na parkurze da³ sygna³ gotowoœci.
W komisji sêdziowskiej E. Heising – sekretarz,
A. Skibiñski, M. Balcer – organizator, P. Giem-
za – gospodarz rozprê¿alni. W konkursie za-
przêgów wyst¹pili: Mariusz i Sylwia Sk¹pscy z
Mroczenia, Horst Schneider z Wodzicznej, Fran-
ciszek Tomalik ze Smardzów, Edward Makow-
ski ze Skoroszowa, Stanis³aw Nowak z Kêpna,
Janusz Wolny z Chojêcina, Franciszek Kula z
Piasków, Piotr Rachel z Rakowa, Ryszard So³ty-
siak z Borku. Nagrody w tej konkurencji ufun-
dowa³a Firma „Meble Mirjan”. Najlepsi okazali
siê: 1.Janusz.Wolny, 2.Mariusz i Sylwia Sk¹pscy,
3.Stanis³aw Nowak .Kolejna konkurencja to jazda
sprawnoœciowa w siodle. W konkursie startowali
1. Ireneusz Balcer ( Dorota),2.Marcin Kamieñski
(Ewitan),3.Jan Rabiega (Koncert), 4.Dariusz Mej-
za (Birma), 5. Witold Mejza (Roma), 6.Agnieszka
Œrodecka( Cyprys), 7.Agnieszka Ostrowska (Henry), 8.Kasia ¯³obiñska (Romina), 9.Marcin Parzonka(Pasja), 10.Józef
Heising (Lubicz), 11.Piotr £ukianowski (Boss), 12.Agnieszka Wy³upek (Dorka), 13. Witold Malec (Pikap), 14.Marusz
Sk¹psi(Romina).W tej konkurencji zwyciê¿yli: 1.J.Rabiega, 2.I.Balcer, 3.D.Mejza. Puchary i nagrody wrêczali burmistrz Gminy
Zalahalap( przywiezione z Wêgier) i wójt J. Sarnowski. Konkursie skoków klasy LL zwyciê¿yli: 1.Agnieszka Œrodecka (Cy-
prys),2.£ukasz Wylêga(Mozambik),3.Agnieszka Œrodeczka (Henry) Nagrody ufundowa³a Firma Stolar. W konkursie skoków
klasy L zwyciê¿yli:1. Barbara Chwo³ek( Stella6), 2.Witold Malec(Pikap), 3.Agnieszka Wy³upek(Dorka). Nagrody ufundowa³a
Firma Drewmix. Nieco póŸniej odby³a siê „Pogoñ za lisem). Lisem by³ J. Kowalski, a zdobywc¹ trofeum Ireneusz Balcer.

Ma£a

Co Poczta robi z
 naszymi listami?

Dwa tygodnie temu zajmowaliœmy siê spraw¹
opóŸnieñ w dorêczaniu listów. List wys³any w Kêpnie
w dniu 5 wrzeœnia dotar³ do Klatki ( a wiêc 15 km
dalej) dopiero 13 wrzeœnia ( a wiêc „szed³” ponad

tydzieñ!) . Czytelnik, który by³ adresatem listu
zastanawia³ siê ile wobec tego bêdzie „szed³” list np.

do Warszawy oddalonej o 250 km.

Nie minê³o kilka dni, a na w³asnej
skórze doœwiadczyliœmy pocztowych
opóŸnieñ.

Otrzymaliœmy zaproszenie z Klubu
Historycznego im. Stefana Grota-Ro-
weckiego w Wieluniu na odczyt dr
in¿. Narcyza Klatki komandora w
stanie spoczynku na temat: „Wrze-
sieñ 1939 w Wieluñskiem”. Odczyt
mia³ mieæ miejsce w dniu 14 wrze-
œnia. List wys³ano do Redakcji z
Gdyni w dniu 7 wrzeœnia co widaæ
na skanie koperty.

Widaæ tam równie¿ odrêcznie na-
pisan¹ datê odbioru: 20 wrzeœnia!
A wiêc list z Gdyni szed³ do Wieru-
szowa 2 tygodnie. Wobec powy¿sze-
go nie mogliœmy siê pojawiæ na
odczycie czego ¿a³ujemy i za co
przepraszamy Towarzystwo i pana
Klatkê ( choæ oczywiœcie nie by³o w
tym naszej winy). Pozostaje jednak
pytanie: co Poczta robi z naszymi
listami? Ten z Kêpna do Klatki by³-
by dostarczony szybciej, gdyby ktoœ
jecha³ z nim na oœle ( i to zak³ada-
j¹c, ¿e osio³ co chwile stawa³by „na
popas”). Jak to siê ma do reklam
pocztowych us³ug? Rozumiemy, ¿e
to nie by³ list priorytetowy ( ten

rzekomo powinien byæ dostarczony
z dnia na dzieñ – choæ pozostaje to
oczywist¹ fikcj¹) ale tydzieñ czy
nawet dwa tygodnie? To niezrozu-
mia³e! Maszyny sortuj¹ listy, s¹ po-
³¹czenia miêdzy miastami, w jeden
dzieñ mo¿na przejechaæ ca³a Polskê.
Jak zatem list z Gdyni do Wieruszo-
wa mo¿e iœæ dwa tygodnie? Nawet
gdyby ktoœ wozi³ pocztê dyli¿ansem
to zajecha³by do nas szybciej ni¿ w
dwa tygodnie. Wychodzi na to, ¿e
ktoœ z pracowników Poczty jest ni-
skiego wzrostu i wsadza sobie listy
w buty, by dodaæ sobie kilka centy-
metrów. Akurat pad³o na nasze li-
sty. To jedyne rozwi¹zanie zagadki
spóŸnionych listów, jakie na chwilê
obecn¹ przychodzi mi do g³owy.

Mog³abym, co prawda zwróciæ siê
do Poczty z proœb¹ o zbadanie pro-
blemu, ale zanim list dotrze na
miejsce minie sporo czasu, zanim
nadejdzie odpowiedŸ minie go tyle
samo ( albo i wiêcej) a wtedy temat
przestanie byæ aktualny. Nie wiem
czy jest sens. Mo¿e zastanowiæ siê
nad powrotem do tradycji go³êbia
pocztowego?

M. WoŸniak

Kolejna wycieczka Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Kêpiñskiej

W przepiekn¹ s³oneczn¹ i ciep³¹ so-
botê 22 wrzeœnia br. TMZK zorganizo-
wa³o dla swoich cz³onków i sympaty-
ków kolejn¹ wycieczke autokarow¹,
tym razem po ziemi rychtalskiej i na-
mys³owskiej. Zainteresowanie wy-
cieczk¹ byo niesamowite, wziê³o w niej
udzia³ 48 osób, niektórzy jechali po
raz pierwszy i byli zdziwieni, ¿e w po-
bli¿u jest tyle ciekawych zabytków.
Pierwszym niejscem naszego zatrzyma-
nia by³y Dro¿ki, gdzie zwiedzilismy
drewniany koœció³ek p. w. Œw. Jana Ne-
pomucena z 1843 r. Wokó³ œwi¹tyni
rozci¹ga siê duzy park 4,6ha w którym
rosn¹ miedzy innymi lipy nadajace siê
na pomniki przyrody. Duze wra¿enie
na zwiedzajacych uczyni³ Smogorzów
ze swoim koœcio³em i historiê siega-
j¹c¹ koñca X wieku. Legenda mówi,
ze pierwsi biskupi wroc³awscy Dottfryd
I, Urban I, Klemens, Lucillus, Leonard
i Tymoteusz rezydowali w Smogorze-
wie. Badania historyczne w II po³owie
XX wieku ustali³y, ¿e w latach 1034 –
0 1038 w okresie tzw. Reakcji pogañ-
skiej i najazdu ksiêcia czeskiego Brze-
tys³awa biskupi wroc³awscy schronili siê
w Smogorzewie i Ryczynie ko³o Brze-
gu. Obecny kosció³ murowany neogo-
tycki z iglistymi dwoma wie¿ami wznie-
siony zosta³ w latach 1861 0 63 we-
d³ug planów architekta Alojzego Lan-
gnera. Na wie¿y widaæ g³owy smoków
a we wneêtrzu swi¹tyni ciekawym za-

bytkiem jest barokowe tabernakulum
z pocz¹tku XVIII w. Po Namys³owie
oprowadza³ nas historyk i znawca tego
œredniowiecznego miasta W³odzimie-
rza O¿ga. Pierwsze wzmianki o mie-
œcie pochodz¹ z 1233 i 1239 r. W 1348
r. król Kazimierz Wielki zawar³ pokój
z cesarzem Karolem Luksemburczy-
kiem, który ostatecznie przes¹dzi³ o
przynale¿noœci Œl¹ska do Czech. Cie-
kawym zabytkiem jest zespó³ Bramy
Krakowskiej w Namys³owie, bed¹cy
ufortyfikowanym wschodni, wjazdem
do œredniowiecznego miasta. 23 maja
1350 r. z inicjatywy Karola IV Luksem-
burskiego króla Czech, Niemiec i
pana Namys³owa rozpoczêto wznosze-
nie pierœcienia murowanych fortyfika-
cji miejskich, które ukoñczono w 1359
r. Karol IV podobno osobiscie po³o-
¿y³ pod fortyfikacjê kamieñ wêgielny
i czêœciowo sfinansowa³ koszty budo-
wy. W 2006 roku zakoñczono prace
remontowo – renowacyjne zespo³u
Bramy Krakowskiej. Góruj¹ca nad ze-
spo³em wie¿a posiada obecnie 6 kon-
dygnacji z umieszczonym w przyzie-
miu lochem g³odo-
wym w wysokoœci 4,6
m i powierzchni 11,6
m2. Pomieszczenie
to nakrywa sklepie-
nie kolebkowe z
otworem zabezpie-
czone kut¹ balu-

strad¹. Innym ciekawym zabytkiem w
Namys³owie jest koœció³ p. w. Œw. Pio-
tra i Paw³a zbudowany w XV wieku w
stylu gotyckim, trzynawowy, halowy.
Sklepienia naw s¹ gwiaŸdziste, ¿ebro-
wane, przeskokowe. Koœció³ otacza
dawny mur cmentarny z barokow¹
bram¹ ozdobion¹ figur¹ Œw. J. Nepo-
mucena (wp³ywy czeskie) i dwoma
anio³ami. Dalszym etapem wycieczki
by³ drewniany z 1711 w koœció³ p. w.
Œw. Rocha w Proszowie. Przy o³tarzu
g³ównym na uwagê zas³uguj¹ odno-
wione figury Œw. Barbary i Wolfganga
z 1514 r. oraz dwa o³tarze boczne
Matki Bozej” STELLA MARIS” z 1698
r. i Œw. Rodziny oraz Œw. Barbary z
1715 r. Zwiedziliœmy równie¿ kolejny
drewniany koœci³ p. w. Œw. J. Nepo-
mucena z 1802 r. w Buczku. Na za-
koñczenie wycieczki zjedliœmy obiad
w restauracji „Wielkopolska” w Siemia-
nicach smaczn¹ zupê i udaliœmy siê
do Kêpna. Reasumuj¹c wycieczka by³a
udana i spe³ni³a oczekiwania jej
uczestników.

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

nas pytanie czeka bilet do kina.

Kto wyre¿yserowa³ „Next”?

Na odpowiedŸ czekamy pod numerem tel. (062) 78 238 40 lub 792 431 324

Od 12 lat Film z napisami
Gatunek: Akcja
Re¿yseria: Lee Tamahori
Scenariusz: Gary Goldman, Jonathan Hensleigh, Paul
Bernbaum
Obsada: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel,
Thomas Kretschmann
Rok produkcji: 2007
Produkcja: USA
D³ugoœæ: 96 min.

W kinie SOKOLNIA  od 05-08.10.2007r.
/Pt-pon/

Godz. seansów:   17.00,  19.00;
Cena biletów: 12z³

Cris Johnson (Nicolas Cage) urodzi³ siê z niezwyk³¹ umiejêtnoœci¹ wi-
dzenia przysz³oœci. Szybko okaza³o siê jednak, ¿e ten «dar« bêdzie dla
niego przekleñstwem... Zamkniêty w sobie i zastraszony badaniami, które
przeszed³ w dzieciñstwie z powodu swych zdolnoœci, ¿yje pod zmienio-
nym nazwiskiem w Las Vegas obstawiaj¹c drobne zak³ady hazardowe.

Next

Budowa sali gimnastycznej
w £êce Opatowskiej

W dniu 28 czerwca 2007 r. zosta³a podpisana umowa z firm¹: Przed-
siêbiorstwo Budowlane „ KAWALER” z Ostrzeszowa wy³onion¹ w dro-
dze przetargu nieograniczonego w dniu 19.06.2007 r. Zakres robót w
przetargu obejmowa³ wykonanie robót budowlanych „stanu surowego
zamkniêtego” sali sportowej w £êce Opatowskiej. Planowany termin
zakoñczenia w/w robót to 28 marzec 2008 r. Obecnie trwaj¹ ju¿ prace
budowlane.

/red/

Gmina Baranów

POZNAÑSKA FARMA 2007
W Pawilonie Regionów w trakcie Miêdzynarodowych Targów Hodow-

li, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich swoj¹ ofertê prezento-
wa³y regiony, powiaty i gminy z ca³ej Polski. Wœród stoisk mo¿na by³o
wypatrzeæ tak¿e ofertê gminy Baranów. Wype³nione obrazami, mebla-
mi i smako³ykami lokalnej kuchni budzi³o spore zainteresowanie wœród
odwiedzaj¹cych targi.

Poznañska FARMA to idealne miejsce do prezentacji w³asnego do-
robku kulturalnego i gospodarczego a tak¿e okazja do nawi¹zywania
nowych kontaktów.

/red/

Koncert dla m³odych i nie tylko
Pogoda i zainteresowanie publicz-

noœci sprzyja³y organizatorom pierw-
szego Przegl¹du Lokalnej Twórczoœci
Muzycznej, który odby³ siê w niedzie-
lê, 30 wrzeœnia 2007 roku w Kêpnie.
W amfiteatrze przy KOSiR zagra³o
siedem kapel - z Kêpna, Bralina, Sy-
cowa, Ostrowa Wielkopolskiego, a
tak¿e zaprzyjaŸnionego wêgierskiego
Encs. Impreza by³a czêœci¹ projektu
„M³odzi m³odym i nie tylko”, który
powsta³ przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach pro-
gramu „M³odzie¿ w Dzia³aniu”.

Inicjatorem projektu „M³odzi m³o-
dym i nie tylko” jest grupa m³odzie¿y
z Kêpna wspierana przez Stowarzysze-
nie „Uœmiech”, Urz¹d Miasta i Gmi-
ny w Kêpnie oraz kêpiñskie studio
reklamy „ART ATTAK”.

Dziêki ich zaanga¿owaniu zorgani-
zowano koncert z udzia³em mieszkañ-
ców naszego regionu i do nich skie-
rowany. Celem by³o umo¿liwienie
muzykom zaprezentowania swej twór-
czoœci szerszemu gronu odbiorców.
Na imprezie pojawili siê przede
wszystkim m³odsi fani rockowego
brzmienia, ale nie tylko. Przez amfi-
teatr przewinê³y siê ca³e rodziny, dla
których wabikiem poza muzyk¹ by³a
bez w¹tpienia wspania³a, s³oneczna
pogoda, organizowane przez prowa-
dz¹cych konkursy i serwowane pod-
czas koncertu pysznoœci – kie³baski,
ciasto i napoje. Na scenie wyst¹pi³y
zespo³y: „Delbirht” i „Prototyp” z
Kêpna, „Coldfire” z Bralina, „Zimo-
wy” i „Enblema” z Sycowa, „Prayer” z
wêgierskiej gminy Encs oraz „Surowy
tato” z Ostrowa Wielkopolskiego.

Zespo³om oraz wszystkim, którzy
wsparli organizacjê koncertu sk³ada-
my serdeczne podziêkowania. Orga-
nizatorzy

/red/

Spotkanie z Mistrzem
Kick-Boxingi M. Ziêtkiem

Na pocz¹tku zebrani mieli okazjê
obejrzeæ walki mistrza i jego brata
na ekranie. Potem by³a rozmowa
mistrza i odpowiedzi na pytania,
które pocz¹tkowo zadawa³a E. Sta-
sik a potem fani z widowni.

- Jak to siê zaczê³o, gdzie treno-
wa³eœ?

Pochodzê z miejscowoœci Brzezi-
ny. Nie mieliœmy wielu mo¿liwoœci,
przede wszystkim królowa³a pi³ka
no¿na. Chcia³em sam coœ robiæ in-
dywidualnie i wybra³em kick – bo-
xing. Tutaj ka¿dy odpowiada za swo-
je treningi i przygotowania. Podpa-
trzy³em starszego kolegê, który tre-
nowa³ w Kaliszu, wraca³ póŸno ale
jeszcze trochê zawsze trenowaliœmy.
Chcia³em byæ indywidualista, chy-
ba ka¿dy chce, ale nie wszyscy maj¹
mo¿liwoœci.

- Ile lat trenujesz?
Trenujê z przerwami, ale mo¿na

powiedzieæ, ¿e zacz¹³em trenowaæ
w wieku 15 lat czyli w juniorach.
Mia³em okazje spotkaæ siê w pó³fi-
na³ach z Markiem Madziarem. To
by³ mój idol. Przegra³em tê walkê
ale jeden z sêdziów wskaza³ mnie
na zwyciêzcê.

- Ile lat trenowa³eœ, aby zostaæ mi-
strzem?

Mistrzem œwiata zosta³em w 2002
r. czyli 9 lat ciê¿kiej pracy, ka¿da
dyscyplina jest ciê¿ka, by coœ osi¹-
gn¹æ trzeba w³o¿yæ du¿o wysi³ku.

- Gdzie zdoby³eœ tytu³ mistrzowski?
W Szkocji. Walczy³em z Martinem

Gowarem wieloletnim zdobywc¹ ty-
tu³u mistrza œwiata. To by³a najlep-
sza moja walka, by³em do niej do-

brze przygotowany. Dla sportowca
to wielkie wyzwanie. Zwyciê¿y³em w
7 rundzie przed czasem.

- Jak podchodz¹ do tego twoi ro-
dzice?

Myœlê, ¿e tak jak wszyscy. Zdarza
siê, ¿e wracam z siniakami …to jest
sport kontaktowy, wiêc wszystko
mo¿e siê zdarzyæ. Wiedzieli ,¿e
sprawia mi to radoœæ, jestem im
wdziêczny, ¿e nie zabronili mi tre-
nowaæ.

- Czy intensywnie trenujesz?
Zdarza mi siê odpocz¹æ od spor-

tu. Jednak przed walk¹ trenujê dwa
razy dziennie.

- Czy dzielisz siê wiedz¹ z inny-
mi?

Od 2001 roku prowadzê zajêcia z
m³odszymi tam, gdzie sam zaczyna-
³em robiê to z sukcesem bo mam
w gronie medalistów mistrzostw
Polski i kadrowiczów.

- Najs³abszy przeciwnik?
Ten co nie wyszed³ na ring.

- Najtrudniejszy przeciwnik?
Ten z którym przegra³em.
- W lipcu by³eœ na Gali Boksu w

Kêpnie, walczy³eœ z bokserami i …?
Czêsto z nimi trenujê wiêc nie spra-

wia³o mi to wiêkszych trudnoœci.
- Jak wygl¹da przeciêtnie trening?
Przewa¿nie biegam, æwiczenia roz-

ci¹gaj¹ce potem trening technicz-
ny. Przed walk¹ æwiczenia na ringu
ze sparing partnerem.

- Czy wyje¿d¿asz na zgrupowania?
Tak wyje¿d¿amy na obozy, by æwi-

czyæ formê szczytow¹.
- Czy masz chwile s³aboœci?
Tak, by³ taki moment , gdy w wal-

ce z³ama³em kciuk, rehabilitacja i po
6 miesi¹cach z³ama³em go ponow-
nie. Podj¹³em ryzyko i uda³o siê.

- Czy pamiêtasz najgorsz¹ walkê?
Nie powinno siê pamiêtaæ, tylko

wyci¹gn¹æ wnioski.
Na podstawie rozmowy w kinie

Sokolnia.
Ma£a
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Jest ju¿ droga Piaski - Biadaszki
W minionym tygodniu

dobieg³a koñca budowa
drogi powiato-
wej nr 5702
³¹cz¹cej miej-
scowoœci  Pia-
ski i Biadaszki.

/red/

KRONIKA
POLICYJNA
24 wrzesieñ
W Kêpnie przy ul. rynek, Dzielnicowy dokona³ zatrzymania 30-

letniego mieszkañca Kêpna poszukiwanego przez S¹d Rejonowy
Zamiejscowy Wydzia³ Grodzki - Chojna, w celu doprowadzenia
do najbli¿szego AŒ lub ZK

25 wrzesieñ
W Kêpnie przy ul. Ks. Wawrzyniaka, Dzielnicowy dokona³ za-

trzymania 54-letniego mieszkañca Kêpna, który kierowa³ rowe-
rem znajduj¹c sie w stanie nietrzeŸwoœci (na ¿¹danie zatrzymane-
go pobrano krew do badañ na zawartoœæ alkoholu ). Czynnoœci
prowadzi KPP Kêpno.

W Kêpnie przy ul. Obroñców Pokoju, n/n sprawca po uprzed-
nim wybiciu szyby w oknie pomieszczeñ nale¿¹cych do Starostwa
Powiatowego wszed³ do ich wnêtrza gdzie dokona³ dewastacji ró¿-
nych przedmiotów oraz kradzie¿y wentylatora, ¿eliwnych elemen-
tów pieca wêglowego i kabla elektrycznego wraz z wtyczk¹ od
pieca elektrycznego. ogólna suma strat, na szkodê Starostwa Po-
wiatowego w Kêpnie wynosi 5.000,00 zl.

27 wrzesieñ
26-letni mieszkanie Nowego S¹cza w m. Bralin, na drodze kra-

jowej nr 8, kieruj¹c samochodem ciê¿arowym m-ki Renault, nie
dostosowa³ prêdkoœci do warunków ruchu i doprowadzi³ do zde-
rzenia z poprzedzaj¹cym go samochodem ciê¿arowym m-ki Man
kierowanym przez mieszkañca powiatu sieradzkiego. Uczestnicy
zdarzenia trzeŸwi, sprawca ukarany MK.

28 wrzesieñ
W m. Kr¹¿kowy, dwie kobiety narodowoœci romskiej, wykorzysta³y

chwilow¹ nieuwagê w³aœcicielki oraz otwarte drzwi do mieszkania,
gdzie wesz³y i pod pozorem oferty sprzeda¿y towarów, dokona³y
kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 650,00 z³., na szkodê w³aœcicielki miesz-
kania.

Patrol RD w Kêpnie, zatrzyma³ 48-letniego mieszkañca gm. Kêp-
no, który kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
( o,75 mg/l ) alkoholu w wydychanym powietrzu.

N/n sprawca w m. Kêpno, po uprzednim wybiciu szyby w
drzwiach wejœciowych wszed³ do wnêtrza baru sk¹d zabra³ 15 bu-
telek alkoholu ró¿nych marek oraz z szuflady bufetu pieni¹dze w
kwocie 330,00 z³., na szkodê w³aœciciela baru, ponadto uszkodzi³
obudowy dwóch automatów do gier i z ich wnêtrza zabra³ nie-
ustalona kwotê pieniêdzy.

29 wrzesieñ
Patrol Dzielnicowych zatrzyma³ w m. Mroczeñ, 17-letniego miesz-

kañca gm. Trzcinica, który kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w sta-
nie nietrzeŸwoœci ( 0,41 mg/l ) alkoholu w wydychanym powie-
trzu, ponadto posiada³ przy sobie œrodek odurzaj¹cy w postaci
marihuany.

Patrol Dzielnicowych w m. Mroczeñ zatrzyma³ 21 -letniego miesz-
kañca gm. Kêpno, który posiada³ przy sobie œrodek odurzaj¹cy w
postaci marihuany o wadze 0,629 g.

Patrol Dzielnicowych zatrzyma³ w m. Mroczeñ 19-letniego miesz-
kañca gm. baranów, który posiada³ przy sobie œrodek odurzaj¹cy
postaci marihuany, w chwili zatrzymania nietrzeŸwy 0,99 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policjanci Zespo³u d/w z PG ustalili, i¿ mieszkaniec gm. Bralin
bez wymaganej zgody rozpowszechnia³ cudze utwory muzyczne w
jednym z lokali towarzyskich, na terenie gm. Bralin.

Policjanci Zespo³u d/w z PG ustalili, i¿ mieszkanka m. Wieru-
szów, w³aœcicielka jednego z lokali towarzyskich na terenie gm.
Bralin, bez wymaganej zgody rozpowszechnia³a we w³asnym loka-
lu, utrwalone na 18 p³ytach CD, cudze utwory muzyczne.

N/n sprawca w m. Bralin, wykorzystuj¹c nieobecnoœæ domowni-
ków, wywa¿y³ drzwi tarasowe a nastêpnie wszed³ do wnêtrza domu,
gdzie po spenetrowaniu pomieszczeñ zabra³ celem przyw³aszcze-
nia pieni¹dze oraz wyroby ze z³ota. Suma strat na szkodê w³aœci-
ciela wynosi 3.400,00 z³.

30 wrzesieñ
Patrol Dzielnicowych w m. Mroczeñ zatrzyma³, 33-letniego miesz-

kañca gm. Rychtal, który kierowa³ samochodem m-ki Ranault Traf-
fic, znajduj¹c sie w stanie nietrzeŸwoœci ( 0,95 mg/l ) alkoholu w
wydychanym powietrzu.

KPP Kêpno

Dzieñ Seniora w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej
Seniorzy w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej

swoje œwiêto rozpoczêli msz¹ œwiêt¹,
która odprawi³ ks. proboszcz Cz. Jê-
droszko. Wierni modlili siê wspólnie
za zmar³ych i za wszystkich, którzy
uczestniczyli w tej mszy o dalsze zdro-
wie, Bo¿e £aski i b³ogos³awieñstwo.
Dzieñ Seniora i mszê rozpoczynamy
od uwielbienia Pana Boga i od proœ-
by o b³ogos³awieñstwo. Przywita³ go-
œci gospodarza wójta R. Wojtysiaka i
przewodnicz¹cego Oddzia³u Rej. ZE-
RiI w Bralinie A. Leœniarka. Wspól-
nie uwielbiajmy Boga. Niech to uwiel-
bienie i proœby nasze bêd¹ ³¹czone z
czystym sercem przynoszonym do o³-
tarza. Boga wychwalamy w szczegól-
ny sposób wtedy, gdy wype³niamy jego
wolê a ta wola zawarta jest w dekalo-
gu, w s³owach Ewangelii w tej Dobrej
Nowinie. Cieszmy siê radoœci¹ i mi³o-
œci¹ bliŸnich i cieszmy siê pe³ni¹ ¿ycia.
Nastêpnie wszyscy udali siê na salê.
Przewodnicz¹ca miejscowego ko³a J.
Gogó³ powita³a goœci Wójta Gminy
Bralin R. Wojtysiaka i przewod. Od-
dzia³u Rej. ZE-
RiI w Bralinie
A. Leœniarka,
ks. proboszcza
Cz. Jedroszko,
media i zebra-
nych cz³onków
ko³a. Spotka-
nie mia³o po-
dwójny charak-
ter œwiêtowania
czyli Dzieñ Se-
niora i wybory.
Na przewodni-
cz¹cego zebra-
nia wybrano J. Bry³kê. Minut¹ ciszy
uczczono pamiêæ zmar³ych cz³onków.
Przed podanym obiadem odmówio-
na zosta³a modlitwa. Potem by³ wspa-
nia³y obiad.Sprawozdanie z dzia³alno-
œci ko³a z³o¿y³a przewod. J. Gogó³.
Jak powiedzia³a ko³o liczy 75 cz³on-
ków. Organizowane s¹ wieczorki do-
chód przeznacza siê na potrzeby
Ko³a, chêtnie je¿d¿¹ na wycieczki
szczególnie na turnusy nadmorskie.
Z zarz¹dem wspó³pracuje siê bardzo
dobrze. Trzy panie z³o¿y³y rezygnacjê
z pracy w zarz¹dzie, ale chêtnie bêd¹
dalej pracowaæ dla dobra ludzi jesie-
ni. A. Leœniarek przypomnia³ histo-
riê ko³a, któr¹ dokumentowa³ archi-
walnymi protoko³ami. Pierwsze
wzmianki datuj¹ siê ju¿ od roku 1978.
Wspomnia³, ¿e najpierw by³o ko³o w
Mnichowicach w³aœnie w latach 70
tych podzielono na Nosale, Now¹
Wieœ Ksi¹¿êc¹ i Mnichowice. Obec-
nie ko³o jest jednym z najbardziej
licznych. Przewodnicz¹cy podkreœli³,
¿e zwi¹zek tworzymy wszyscy. Nie je-
steœmy parti¹` a stowarzyszeniem. Po-
dziêkowa³ wszystkim za wspó³pracê i
za to, ¿e tworzymy jedn¹ wspania³¹
rodzinê zwi¹zkow¹. Dziêkowa³ za
wspania³¹ wspó³pracê wójtowi gminy
Bralin. Omówi³ wycieczki, z dum¹
mówi³ o podziêkowaniu jakie otrzy-
ma³ od w³aœcicieli Laguny w Pobiero-
wie, którzy dziêkowali za wspania³ych
ludzi o wielkiej kulturze, przewodni-
cz¹cy podkreœli³, ¿e seniorzy to ludzie

wspaniali, dobroduszni , wierz¹cy w
Boga. Cieszyæ siê nale¿y  i jest to
bardzo przyjemne, ¿e tam gdzieœ po-
zostawiaj¹ wspania³e œwiadectwo o
Bralinie i o zwi¹zku. Dokonano wrê-
czenia dyplomów Ludwikowi Lisicz-
ko za d³ugoletni¹ i aktywn¹ pracê na
rzecz ludzi jesieni przyznany prze
Woj. Zarz.ZERiI w Kaliszu, oraz dy-

plomy Zarz.Oddzia³u. Helenie
Zwierz, Janinie Miko³ajczyk, i Anieli
Walczak. Przyjêtej ostatnio do ko³a
Janinie Wabnic wrêczono legityma-
cjê cz³onkowsk¹. Wszystkie dyplomy
uroczyœcie wrêczali  R. Wojtysiak. A.
Leœniarek, ks.Cz. Jêdroszko oraz
J.Gogó³. Nastêpnie przyst¹piono do

wyborów. Przedstawiono kandyda-
tów i przeg³osowano. Nowy zarz¹d
ukonstytuowa³ siê nastêpuj¹co: Ja-
dwiga Gogó³  przewodnicz¹ca, Jó-
zef Lebek  z-ca, Helena Banaszew-
ska-sekretarz, Cecylia M¹ka – skarb-
nik oraz cz³onkowie; Franciszka
Echaust, Kazimiera Wyrwas, Maria
Stencel, Stefania Lisiczko, Maria
Musia³a, Janina Szkudlarek, Teresa
Wnuczek. W dyskusji przewodnicz¹-
ca podziêkowa³a za zaufanie i ¿yczy-

³a mi³ej i wspania³ej wspó³pracy. Go-
œcie sk³adali ¿yczenia nowemu zarz¹-
dowi. Pani £ukianowska podzieli³a
siê wra¿eniami i refleksjami  z tur-
nusu nadmorskiego. Nastêpnie g³os
zabra³ wójt „Po uczcie duchowej w
koœciele i po uczcie dla cia³a mi³o
mi powiedzieæ, ¿e nie by³oby mnie
bez Was, czu³em wasze wsparcie. W
tej wsi widoczna jest aktywnoœæ na
rzecz ma³ej ojczyzny do¿ynki gmin-
ne, 75-lecie OSP i poœwiêcenie sa-
mochodu do którego w pewien spo-
sób siê przyczyni³em i dzisiejsza uro-
czystoœæ. Misja wójta nie jest ³atwa,
ale wsparcie pañstwa daje mi satys-
fakcjê i si³ê do dzia³ania. Sprawa
rozdzielenia ¿ywnoœci udzie spraw-
nie i sprawiedliwie i jeœli chodzi o
pracê spo³eczn¹ to zawsze mogê na
pañstwa liczyæ. Siedziba zwi¹zku nie
jest zagro¿ona, trzeba bêdzie zgod-
nie z procedur¹ p³aciæ podatek, ale
postaramy siê zwiêkszyæ dotacje.
Gmina zobowi¹zana jest do tego, by
wspieraæ organizacje, które dzia³aj¹
aktywnie i rozwijaj¹ kulturê a wasz
zwi¹zek czyni to bardzo dobrze i ma
swoje osi¹gniêcia w rozwoju kultury.
Trzeba by pomyœleæ wzorem klubu
sportowego, którzy zwrócili siê do wo-
jewody o dotacjê i j¹ dostali. Mo¿e

uda siê te¿ zwi¹zkowi. Na zakoñcze-
nie mówi³ o radoœci i o tym, ¿e gdy
bêdziemy siê uœmiechaæ i wzajemnie
siê wspieraæ, bêdziemy chcieæ aktyw-
nie pracowaæ to w naszej ma³ej oj-
czyŸnie bêdzie nam siê bardzo dobrze
¿y³o. ¯yczy³ wszystkim wielu wyjazdów
nadmorskich i nie tylko, by nadal
godnie reprezentowaæ nasz¹ gmi-
ne.Nowo wybranemu zarz¹dowi ¿yczy³
mi³ej pracy na rzecz ludzi jesieni.

Ma³a
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KREDYTY
GOTÓWKOWE    HIPOTECZNE

KONSOLIDACYJNE
PROFESJONALNE DORADZTWO

SZYBKA GOTÓWKA      MINIMUM FORMALNOŒCI
BEZ ZAŒWIADCZEÑ       BEZ OP£AT

98-400 WIERUSZÓW, UL. OSIEDLOWA 1H

TEL. 0627835176, 0627300126
KOM. 0504038918

 
KĘPIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

zaprasza
 

 

na koncert zespołu Chóru Aleksandrowa  w nowym repertuarze –  

„Śladami Papieża Jana Pawła II” 
w dniu 26.10.2007r. / piątek / o godz. 19.00  

 
 

Sprzedaż biletów: od 08.10.2007r. w sekretariacie  KOSiR ,ul. Walki Młodych 9 od poniedziałku do piątku 
         w godz. 8.00 – 15.00. i na recepcji hali NON STOP 
 Tel. Biuro- 62/ 79 127 10 , Menedżer- 62/ 79 127 24, fax- 62/ 79 127 12 kom. 600 368 416 
 

Bilety w cenie 60 zł – miejsca siedzące – parkiet / płyta główna / 

i 80zł miejsca siedzące na trybunie głównej 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! 

Przyjmujemy zamówienia grupowe i  indywidualne. 

Specjalnie dla Polaków wykona repertuar jakiego jeszcze nie było! 

Zobacz niewiarygodny perfekcjonizm baletu! 

TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!!! 

W sobotê, 15 wrzeœnia, cz³onkowie oraz sta³a ju¿ grupa sym-
patyków Towarzystwa Przyjació³ Lasek LUKUS wziêli udzia³
w kolejnej autokarowej wycieczce. Tym razem celem wypra-
wy by³y piêkne wielkopolskie rezydencje w Kórniku i Rogali-
nie, a tak¿e muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

WIELKOPOLSKIE
REZYDENCJE

 W Kórniku pa³ac rodziny Dzia-
³yñskich i Zamojskich, kryj¹cy w so-
bie jeszcze œredniowieczne mury,
przebudowany zosta³ na wzór ro-
mantycznego zamczyska w po³owie
XIX w. Piêkne wnêtrza zawieraj¹
wspania³e zbiory i pami¹tki naro-
dowe zebrane przez w³aœcicieli, a
ofiarowane narodowi polskiemu.

Uczestnicy wycieczki mieli te¿ oka-
zjê pospacerowaæ alejkami parku
dendrologicznego w stylu angiel-
skim, za³o¿onego w XIX w. przez
Tytusa Dzia³yñskiego.

W Rogalinie podziwiali królewsk¹
rezydencjê marsza³ka koronnego
Kazimierza Raczyñskiego. Pa³ac
wzniesiony w koñcu XVIII w. mia³
konkurowaæ wówczas z siedzib¹ Su³-
kowskich – Rydzyn¹. Piêknie po³o-
¿ona rezydencja przypomina mo-
numentalne za³o¿enia francuskie:

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy jest wydawany dla Was, by przedstawiæ
Wam lokalne aktualnoœci, sprawy, którymi ¿yje nasze spo³eczeñstwo, pro-
blemy, z którymi siê boryka. Na naszych ³amach jest miejsce dla wszyst-
kich, chcemy wiedzieæ; co myœlicie, co Wam siê podoba, a co nie. Dlate-
go przypominamy, ¿e specjalnie dla Was za³o¿yliœmy skrzynkê kontak-
tow¹ itpwieruszow@wp.pl, na któr¹ mo¿ecie przesy³aæ to, czym zechce-
cie siê z nami podzieliæ. Mog¹ to byæ ciekawostki z Waszego miejsca
zamieszkania wraz ze zdjêciami, wasze opinie na tematy dotycz¹ce re-
gionu czy komentarze do artyku³ów zamieszczanych w gazecie. Chcesz
siê wypowiedzieæ na naszych ³amach? Pochwaliæ siê swoj¹ miejscowo-
œci¹? Pisz. Najciekawsze listy opublikujemy.

Ludzie listy piszcie…

Drodzy czytelnicy!

od frontu dziedziniec os³oniêty
skrzyd³ami bocznymi, od ty³u zaœ
ogród w stylu francuskim, a za nim
– romantyczny park krajobrazowy.
To w nim mo¿na podziwiaæ s³ynne
kilkusetletnie dêby: Lecha, Czecha
i Rusa, znajduje siê te¿ tutaj punkt
widokowy na rozlewiska Warty.

Ogromnym zainteresowaniem

zwiedzaj¹cych cieszy³y sie zbiory ob-
razów zgromadzone w specjalnie
zbudowanej galerii, gdzie mo¿na
by³o podziwiaæ dzie³a wybitnych
artystów – Matejki, Malczewskiego,
Witkacego, Pankiewicza, Boznañ-
skiej i wielu innych. Ponadto
uczestnicy wycieczki obejrzeli kolek-
cjê powozów nale¿¹cych do ówcze-
snych w³aœcicieli Rogalina.

W Puszczykowie, domu-muzeum
Arkadego Fiedlera, prowadzonym
przez jego syna, mo¿na zobaczyæ
kolekcje egzotycznych przedmiotów
przywiezionych z ró¿nych stron
œwiata przez tego znanego pisarza
i podró¿nika.

Organizatorzy ju¿ dziœ serdecznie
zapraszaj¹ na przysz³oroczn¹ wy-
cieczkê „szlakiem zamków dolnoœl¹-
skich”.

Justyna Muszalska

Trzcinica

Jubileusz Z³otych Godów Ma³¿eñskich

1) Aniela i Lucjan Wróblewscy - Trzcinica
2) Maria i Stanis³aw Zimoch - Trzcinica
3) W³adys³awa i Józef ¯³obiñscy - Trzcinica
4) Leokadia i Tadeusz Szymczak - Trzcinica
5) Irena i Stefan Urbañscy - Wodziczna
6) Stefania i Bronis³aw Rozik - Piotrówka
7) Teresa i Mieczys³aw Podejma - Laski
8) Salomea i Jan Polte - Laski
9) Stanis³awa i Stanis³aw PowroŸnik - Granice
10) Kazimiera i Mieczys³aw Ozdoba - Trzcinica
11) Aniela i Stefan Parzonka – Ignacówka Trzecia
12) Marianna i Henryk Napiera³a - Borek
13) Czes³awa i Stefan Marucha - Trzcinica
14) Helena i Alfred Maryniak - Piotrówka
15) Marianna i Szczepan Maksym – KuŸnica Trzciñska
16) Marianna i Jan Lemanik - Laski
17) Maria i Feliks Linke - Laski
18) Janina i Czes³aw Jerzyk - Pomiany
19) Stefania i Stefan Drzazga - Laski
20) Helena i Józef Grycman - Laski
21) Zofia i Arkadiusz Czaja - Laski
22) Weronika i Jan Banasiewicz - Laski
23) Zofia i Stanis³aw Biczysko - Laski

Nastêpnie jubilaci wraz z goœæmi przy lampce szampana
i poczêstunku spêdzili mi³o czas wspominaj¹c wspólne
prze¿yte chwile.

dg

Obchody jubileuszy ma³¿eñskich
w gminie Trzcinica s¹ wyj¹tkowo
uroczyste zarówno dla par ma³¿eñ-
skich, jak i dla w³adz samorz¹do-
wych, za poœrednictwem których
jubilaci otrzymuj¹ Medale za d³u-
goletnie po¿ycie od Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

26 wrzeœnia br. dwadzieœcia trzy
pary ma³¿eñskie z gminy Trzcini-
ca œwiêtowa³o 50-lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego. Podnios³a uroczy-
stoœæ z tej okazji rozpoczê³a siê
msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ przez ks.
Kanonika parafii Trzcinica Floria-
na Skubiszaka oraz ks. Kanonika
parafii Lasek Andrzeja Grzegorze-
wicza. Dalsza czêœæ uroczystoœci od-
by³a sie w Restauracji „ Centrum”

w Trzcinicy. Przyby³ych jubilatów i
goœci zaproszonych przywita³a Jo-
anna Gatner – Kierownik USC.
Wœród goœci zaproszonych na uro-
czystoœæ byli : wójt gminy Grzegorz
Hadzik, w-ce wójt Romuald Trze-
pizur, skarbnik Gminy – Grzegorz
Baraniak oraz przewodnicz¹cy
Rady Gminy Zdzis³aw Miko³ajczyk.

Uroczystoœæ rozpoczê³a sie wyst¹-
pieniem kierownika USC, która
kieruj¹c sie w stronê Jubilatów ob-
chodz¹cych 50-lecie po¿ycia ma³-
¿eñskiego ciep³ymi s³owami pod-
sumowa³a ich wspólne prze¿yte
lata.

Z okazji jubileuszu 50-tej roczni-
cy œlubu dostojnym jubilatom wy-
razy uznania i g³êbokiego szacun-

ku, oraz serdeczne ¿yczenia wszel-
kiej pomyœlnoœci i dalszych szczê-
œliwych lat wspólnego ¿ycia z³o¿y-
li: Pan Grzegorz Hadzik – Wójt
Gminy, przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Zdzis³aw Miko³ajczyk. W dalszej
czêœci uroczystoœci ma³¿onkowie, w
dowód uznania dla trwa³oœci zwi¹z-
ku ma³¿eñskiego, zostali odznacze-
ni medalem” Za d³ugoletnie Po¿y-
cie Ma³¿eñskie „przyznanym przez
Prezydenta RP. Aktu dekoracji do-
kona³ wójt - Grzegorz Hadzik wraz
z przewodnicz¹cym Rady Zdzis³a-
wem Miko³ajczykiem.

Jubilatom wrêczono równie¿ listy
gratulacyjne oraz kwiaty.

Medalem uhonorowano nastêpu-
j¹ce pary:

Przebudowa skrzy¿owania
dróg powiatowych

W £êce Opatow-
skiej zakoñczy³a siê
inwestycja przebu-
dowy skrzy¿owania
dróg powiatowych:
drogi nr 5700
£êka Opatowska –
Raków, z drog¹ nr
5696  £êka Opa-
towska – Opatów

/red/
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Jubileusz 40 – lecia Radio
– klubu SP3KRE w Kêpnie

W Klubie Polonia dnia 29 wrze-
œnia odby³o siê uroczyste spotkanie
Radio – klubu SP3 KRE. Otwarcia
i powitania dokona³ Tomasz Wit-
kowska z-ca Wydz. Organizacyjne-
go i Spraw Obronnych. Jubileusz
swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: przed-
stawiciel dyr. Biura Zarz¹du Woj.
LOK p³k Tadeusz Janowski, sekre-
tarz tego Biura p³k Bogdan Mro-
wic, prezes Zarz¹du Rej. LOK kap
Czes³aw Cal, wicestarosta powiatu
Kêpiñskiego Z. Kasprzak, z-ca kom.
PSP Piotr Szulc. Referat okoliczno-
œciowy wyg³osi³ prezes M. Jasiak
przedstawiaj¹c w skróconej formie
historiê dzia³alnoœci Radio-klubu w
latach 1967 – 2007. Miêdzy innymi
powiedzia³ - Pierwsze zebranie wy-
borcze Radiolkubu przy Zarz. Pow.
LOK odby³o siê 23 maja 1967 roku
w siedzibie OSK. Liczba cz³onków
39 osób.

20.09.1967 r. Radioklub otrzymu-
je licencjê nas³uchow¹ i zostaje
zarejestrowany w Polskim Zwi¹zku
Krótkofalowców. Zmieniaj¹ siê za-
rz¹dy oraz lokum. Intensywna pra-
ca stacji klubowej przynosi pierw-
sze efekty. W roku 1976 stacja
SP3KRE zajmuje III miejsce w za-
wodach „Oœwiêcimskich”. W roku
1987 przy pomocy sponsorów i
œrodków w³asnych zostaje zakupio-
ny sprzêt produkcji krajowej trx;
„Jowisz” SP – 105. Od roku 1990
rozpoczyna siê szybki rozwój klubu.
Wyszkolenie dobrego radiooperato-
ra wymaga 200 godz. W roku 1998
klub zostaje wzbogacony o nowszy

trx – FT901DM. Koniec lat 90 –
tych oraz lata 2000 – 2005 to okres
najlepszych wyników w zawodach
„Polnego Dnia”, w roku 1998 zaj-
muje II miejsce na KF, w roku 2001
II- gie miejsce w kat. na UKF, w
roku 2003 ponownie drugie miej-
sce w roku 2004 klub zajmuje I
miejsce na UKF.... Na zakoñczenie
podziêkowa³ Burmistrzowi oraz Sta-
roœcie za pomoc w wyposa¿eniu
salki wyk³adowej natomiast Kom.
PSP za dotychczasow¹ pomoc w or-

ganizowaniu wyjazdów na æwiczenia
„Polnego Dnia”. Nastêpnie dokona-
no wrêczenia odznaczeñ a otrzyma-
li je: Teresa Orszulok, Jan Orszu-
lok, z Kêpna Jan Bira z Namys³o-
wa, Mieczys³aw Jasiak z Ostrowa
Wlkp. Nastêpnie listy gratulacyjne
na rêce prezesa M. Jasiaka z³o¿yli
zaproszeni goœcie. Potem by³ wspa-
nia³y obiad i mi³e konwersacje w
ma³ych grupkach co dawa³o niepo-
wtarzaln¹ atmosferê.

Ma³a

STOP zdzierstwu notariuszy!

Wiadomoœæ z ostatniej chwili:
(Na podstawie Rzeczpospolitej)

W naszym Tygodniku wielokrotnie
poruszaliœmy temat mo¿liwoœci wyku-
pu mieszkañ spó³dzielczych, pisali-
œmy co nale¿y zrobiæ, jak sporz¹dziæ
wniosek, jakie „kruczki prawne” cze-
kaj¹ na tych, którzy skorzystaj¹ z pra-
wa wykupu.

Pisaliœmy tak¿e o tym, ¿e pomimo
tego, ¿e mieszkania w bardzo wielu
przypadkach bêdzie mo¿na wykupiæ
za niewielkie pieni¹dze- to niestety
nie wszystko odbêdzie siê szybko,
³atwo i przyjemnie a przede wszyst-
kim TANIO. Co prawda mieszkania
s¹ tanie ale zwi¹zane z przepisem
op³aty notarialne s¹ tak wysokie, ¿e
wielu spó³dzielców po prostu na to
nie staæ. Co z tego, ¿e wykupimy
mieszkanie za 10 z³otych, skoro u
notariusza mo¿emy zostawiæ 100 razy
wiêcej? Ustawa co prawda dok³adnie
okreœla, jak¹ maksymaln¹ stawkê

mo¿e pobraæ notariusz od spó³dziel-
ców- nie wiêcej ni¿ minimalnego wy-
nagrodzenia za pracê, co daje kwotê
234 z³ ale do tego notariusze doli-
czaj¹ sobie kolejne sumy: 22% VAT-
u, op³atê za wpis do ksiêgi wieczy-
stej, za wpis w³asnoœci, za wpis udzia-
³u, za s³u¿ebnoœæ i za odpisy aktu no-
tarialnego. Razem daje to kwotê 700-
900 z³. Nie jest to ma³o - szczegól-
nie, jeœli siê porówna z tym kwotê
jak¹ p³acimy za mieszkanie. Jeszcze
gorzej przedstawia³a siê sprawa, gdy
kupowaliœmy mieszkanie. Za przygo-
towanie umowy kupna i stosowne
wpisy notariusze pobierali op³atê sto-
sown¹ do wartoœci lokalu. Czasem
by³o to piêæ tysiêcy z³otych a czasem
dziesiêæ.

Notariusze ³upili spó³dzielców- za-
rabiaj¹c na nich krocie. Sprawa by³a
bulwersuj¹ca i trafi³a do Ministra

Sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobro.
Apelowali poszczególni obywatele,
apelowa³y gazety, zwi¹zki spó³dziel-
ców. I jest skutek.

Minister Ziobro obni¿y³ stawki za
akty notarialne. Teraz ka¿dy rejent
musi braæ po³owê stawki za sporz¹-
dzenie aktu kupna i sprzeda¿y miesz-
kania, dzia³ki budowlanej, wykupie-
nia mieszkania przez spó³dzielców
czy darowizny mieszkania w rodzinie.
Obni¿ka dotyczy prawie 75% wszyst-
kich aktów notarialnych w Polsce.

Dziêki tej decyzji Polacy rocznie
zaoszczêdz¹ 330 milionów z³otych,
Dziêki takim obni¿kom wiele osób
bêdzie mog³o zacz¹æ powa¿nie my-
œleæ o kupnie swojego mieszkania czy
dzia³ki budowlanej. Nikt nie bêdzie
siê ba³, ¿e zbankrutuje po wizycie u
notariusza.

MON

Minister sprawiedliwoœci og³osi³, ¿e
obni¿a taksê notarialn¹, aby Polacy
przy kupnie mieszkañ p³acili notariu-
szom mniej. Jak pisze „Gazeta Wy-
borcza” notariusze nie chc¹ stosowaæ
ni¿szych stawek. - W przepisach jest
b³¹d - mówi¹. Mia³a byæ mniejsza
taksa notarialna przy kupnie nowe-
go mieszkania. I co? Nie bêdzie.
Moja radoœæ trwa³a 15 godz. - opo-
wiada „Gazecie” Jacek Osadnik, któ-
ry razem z trzema setkami innych
osób ma na dniach podpisywaæ akt
notarialny kupna mieszkania od du-
¿ego warszawskiego dewelopera.
Notariusze nie z³o¿yli broni w walce

o zarobki. Kancelaria, w której mam
podpisywaæ akt notarialny, powiedzia-
³a, ¿e nie obni¿y taksy, bo nasza
umowa... nie jest umow¹ sprzeda¿y
lokalu mieszkalnego wymienion¹ w
nowych przepisach - opowiada Osad-
nik. A czym jest? - Wed³ug notariu-
sza to umowa ustanowienia odrêb-
nej w³asnoœci lokalu, a to zupe³nie
inny przypadek i inna taksa - mówi
Osadnik. Podobn¹ odpowiedŸ us³y-
szeli jego s¹siedzi. Ministerstwo po
prostu zrobi³o w rozporz¹dzeniu
b³¹d - twierdz¹ twardo notariusze, z
którymi rozmawia³a „Gazeta”. Kra-
jowa Rada Notarialna nie chce na

razie komentowaæ sprawy. Wed³ug
naszych nieoficjalnych informacji
podziela w¹tpliwoœci notariuszy, ale
z oficjalnym komentarzem czeka, a¿
nowe prawo wejdzie w ¿ycie. Roz-
porz¹dzenie musi bowiem podpisaæ
jeszcze minister finansów Zyta Gi-
lowska. Ma na to jeszcze kilka dni.
Rz¹d ma wiêc czas, aby b³¹d, na
który powo³uj¹ siê notariusze, na-
prawiæ. Sêk w tym, ¿e resort do b³ê-
du siê nie przyznaje.

Jaki bêdzie wynik ca³ej sprawy?
Zobaczymy- na pewno poinformuje-
my o tym na ³amach ITP.

Kolejny turnus wypoczynkowy
nad morzem w Pobierowie

Zarz¹d Oddzia³u Rej. ZERiI w Bra-
linie dziêki staraniom A. Leœniarka
zorganizowa³ w dniach 17 – 23.09.27
r. czwarty w tym roku a trzeci w Po-
bierowie turnus wypoczynkowy w
Oœrodku „Laguna”. Pilotem i prze-
wodnikiem wycieczki by³ J. Leœnia-
rek. Bez przeszkód pokonali trasê i
ju¿ na miejsce dotarli o godz.14.40.
Pierwszy obiad i rozlokowanie. Po
obiedzie korzystaj¹c ze wspania³ej
pogody opalali siê na pla¿y. Po kola-
cji przewodnik zabra³ grupê na zwie-
dzanie Pobierowa. We wtorek pomi-
mo ch³odu i si¹pi¹cego deszczu licz-
na grupa z przewodnikiem uda³a siê
do Pustkowa. Wieczorem wieczorek
zapoznawczy. Kolejny dzieñ dzieñ to
wycieczka do Trzêsacza, gdzie mo¿-
na z trwog¹ ogl¹daæ ruiny koœcio³a,
potem Rewal zwiedzanie koœcio³a
zbudowanego na kszta³t ludzkiego
serca i oczywiœcie przystañ rybacka z
barwnymi kutrami. Potem Niecho-
rze i latarnia morska, okalaj¹cy ja
park buków. Z tarasu mo¿na podzi-
wiaæ przepiêkn¹ panoramê. W czwar-
tek wycieczka na wyspê Wolin. Zwie-
dzanie Woliñskiego Parku Narodo-

wego, zdobycie Wzgórza Gamoñ,
zwiedzanie zagrody ¿ubrów. Potem
ju¿ tylko Miêdzyzdroje, promenada
gwiazd, oceanarium, gabinet figur
woskowych i oczywiœcie molo. W pi¹-
tek b³ogie leniuchowanie opalanie
siê na pla¿y, bo s³oneczko mocno do-
grzewa³o. W sobotê rano pla¿a a po
obiedzie Dar³owo i rejs po morzu
Korsarzem.

Wieczór po¿egnalne ognisko, sto³y
suto zastawione i spotkanie z w³aœci-
cielami oraz obs³ug¹ kuchni. W nie-
dzielê w ostatnim dniu ca³a grupa
uda³a siê do koœcio³a. Po mszy korzy-
staj¹c z przepiêknej pogody po¿egnali
siê z morzem rzucaj¹c tradycyjny gro-
sik do morza. Jak poprzednio po¿e-
gnalne spotkanie jeszcze przy auto-
karze, gospodarze oprócz prowiantu
serwowali ka¿demu na drogê piwko.
Po raz pierwszy na wycieczce by³a
grupa z Rychtala pod egid¹ pani Sza-
lik, która nie kry³a podziwu dla orga-
nizacji tak wspania³ych wycieczek. W
drodze powrotnej zatrzymali siê w Ka-
mieniu Pomorskim. Ka¿dy kupi³
œwie¿¹ wêdzon¹ rybkê.

Ma£a

Sesja Rady Miejskiej w Kêpnie
Dnia 27 wrzeœnia 2007 r. odby³y

siê obrady XIV Zwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej w Kêpnie. Na po-
siedzeniu obecnych by³o 20 rad-
nych. Przewodnicz¹cy dokona³
otwarcia obrad. Nastêpnie przyjê-
to porz¹dek i protokó³ z poprzed-
niej rady. Powo³ano komisjê uchwa³
i wniosków. Interpelacjê odczyta³a
i na piœmie przekaza³a radna A.
Kempa. Interpelacja dotyczy³a wy-
znaczenia terminu debaty w spra-
wie umorzeñ podatkowych za lata
2003-2006. Nastêpnie burmistrz P.
Psikus z³o¿y³ informacjê z prac Bur-
mistrza i Urzêdu Miasta Gminy w
Kêpnie. Kolejn¹ informacjê o prze-
biegu wykonania bud¿etu Gminy
Kêpno z³o¿y³ skarbnik J. Ciesielski.
Przyst¹piono do podjêcia uchwa³ w
sprawach a)zmian w bud¿ecie
Gminy Kêpno na 2007 r., b)zmian
w wieloletnim planie inwestycyjnym
Gminy Kêpno na lata 2007 – 2011,
c)zatwierdzenia bilansu skonsolido-
wanego Gminy Kêpno za rok 2006,
d)ustanowienia zabezpieczenia pra-
wid³owego i terminowego wydatko-
wania œrodków z dofinansowania w
formie weksla w³asnego „in blan-
co”. Te uchwa³y g³osuj¹c kolejno
przyjêto jednog³oœnie. Przy uchwa-
le dotycz¹cej podatku od nierucho-
moœci, by³y pytania i wnioski, by
podatek w pkt 8 dotycz¹cy budyn-
ków pozosta³ych rozdzieliæ gara¿e
i tzw. szopki i zmniejszyæ op³atê od
wysokoœci maksymalnej, postulowa-
³a o to radna K. Sumis³awska i rad-
na A.Kempa, która stwierdzi³a, ¿e
podatki dla pewnej grupy s¹ wiel-
kim obci¹¿eniem. Chocia¿ poparli
ten wniosek i inni radni. Jednak
uchwa³a zosta³a przyjêta bez propo-
nowanych zmian wiêkszoœci¹ g³o-
sów. Uchwa³ê w sprawie op³aty miej-

scowej przyjêto jednog³oœnie. Kolej-
na nieco kontrowersyjna uchwa³a
dotyczy³a podatku od psów. W tej
sprawie wypowiada³o siê wielu rad-
nych, by³y zdania za i przeciw koñ-
cu poprawiono i op³ata zosta³a
zmniejszona do 75 z³. Uchwa³a
przesz³a wiêkszoœci¹ g³osów. Pozo-
sta³e uchwa³y w sprawie: zasad wy-
najmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gmi-
ny Kêpno, zmieniaj¹ca uchwa³ê w
sprawie „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka-
³ych na terenie Gminy Kêpno,
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
uchwalenia regulaminu korzystania
z boiska usytuowanego Kêpnie przy
Al. Marcinkowskiego przyjêto jed-
nog³oœnie. Nastêpnie podjêto opi-
nie w sprawach a) lokalizacji salo-
nu gier na automatach przy ul
Wieluñskiej w Kêpnie po uzasad-
nieniu jednog³oœnie podjêto nega-
tywn¹ opiniê, b) celowoœci realiza-
cji dofinansowania zadania pn.
„Budowa drogi gminnej we wsi Osi-
ny”- przyjêto opiniê przy jednym
g³osie wstrzymuj¹cym .Zosta³a z³o-
¿ona informacja dotycz¹ca jakoœci
wody spowodowanej jak powiedzia³
dyrektor niewydolnoœci¹ stacji
uzdatniania. Jednak bakteriologicz-
nie nie zagra¿a mieszkañcom. Py-
tania dotyczy³y odejœcia pana Ko-
zio³a, pad³a odpowiedŸ o rezygna-
cji z pracy w urzêdzie. Radny Ry-
bak pyta³ o to kiedy naprawione
zostan¹ i wyczyszczone studzienki,
pytano o zmianê oœwietlenia na ul.
Moniuszki. Na zakoñczenie zrobio-
no wspólne zdjêcie w sali, gdzie
prawdopodobnie sesja odby³a siê
po raz ostatni.

Ma£a
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Otrzêsiny klas pierwszych w ZSP w S³upi
Zgodnie z tradycj¹ 27 wrzeœnia

2007 roku (w ubieg³y czwartek)
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-

nych w S³upi pod Kêpnem odby³y
siê otrzêsiny uczniów klas pierw-
szych Technikum Architektury Kra-
jobrazu, Ekonomicznego, Informa-
tycznego i Rolniczego.

W otrzêsinach uczestniczyli wszy-
scy uczniowie Zespo³u wraz z na-
uczycielami. Impreza zosta³a przy-
gotowana przez Samorz¹d
Uczniowski z opiekunem.

Zabawê prowadzili uczniowie kla-
sy II Technikum Informatycznego:
Zbigniew Górski, Damian Kulok,
Pawe³ Tajnert, Dawid Koñczak,
Dariusz Rak.

Zbyszek, Damian i Pawe³ wcielili
siê w wodzów indiañskich, a pierw-
szaki by³y „bladymi twarzami”, któ-
re musia³y przejœæ przez liczne pró-
by, aby staæ siê pe³noprawnymi
cz³onkami plemienia S³upskich
Technikusów. Rolnikuso-Takusy,
Ekonomikusy i Informatykusy zma-
gali siê miêdzy innymi z: opisaniem
w zabawny sposób swojej klasy, za-
projektowaniem odzienia z najszla-
chetniejszej tkaniny (papieru toa-
letowego), dmuchaniem balonika
(gumowej rêkawiczki), rozdmuchi-
waniem pi³eczki w bia³y py³, malo-
waniem podobizny swojego wycho-
wawcy bez u¿ycia r¹k, jedzeniem
cytryny na czas. W otrzêsinach bez-
poœredni udzia³ wziê³a równie¿ na-
uczycielka, która rozpoczê³a w
ostatnim czasie pracê w naszej szko-
le. Prowadz¹cy stopniowali napiê-
cie: najpierw wyposa¿yli „belfra
pierwszaka” w rêkawice bokserskie
i zaproponowali stoczenie pojedyn-
ku z reprezentantem uczniów. PóŸ-
niej odwo³ali pojedynek i kazali na-
uczycielce podnieœæ sztangê wa¿¹c¹
50 kilogramów. W rzeczywistoœci
okaza³o siê, ¿e nie byli tak surowi i

próba zosta³a ograniczona do wyci-
skania miniaturowych hantli.

Dla podtrzymania gor¹cej atmos-
fery uczestnicy odtañczyli rytualny
taniec Indian.

Na zakoñczenie wychowawcy klas
pierwszych: Anna Krawczyk,

Bogumi³a S³owikowska oraz Iwo-

na Idzikowska na znak przyjêcia
pierwszaków w poczet S³upskich
Technikusów zmienili farb¹ wygl¹d
„bladych twarzy” w oblicza przypo-
minaj¹ce Indian.

Opiekun Samorz¹du
Uczniowskiego

Iwona Idzikowska

PIERWSZA POWAKACYJNA
SESJA RADY GMINY

W œrodê 26 wrzeœnia odby³a siê pierwsza po wakacjach sesja Rady
Gminy. Radni wys³uchali sprawozdania wójta za okres od 28 czerwca
do 26 wrzeœnia 2007, podjêli uchwa³y w sprawie zmian w bud¿ecie na
rok 2007 oraz powo³ali ³awnika do S¹du Rejonowego w Kêpnie na
kadencjê 2008-2011. W tajnym g³osowaniu wybrano kandydaturê W³a-
dys³awa K¹ckiego.

/red/

Sesja Rady Powiatu Kêpiñskiego
W dniu 26 wrzeœnia 2007 r., odby-

³y siê obrady XI Sesji Powiatu Kê-
piñskiego, wszyscy radni obecni na
sesji co pozwala obradowaæ i podej-
mowaæ uchwa³y. Otwarcia i powita-
nia dokona³ Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Franciszek Tr¹pczyñski. Po-
rz¹dek obrad przyjêto jednog³oœnie.
Protokó³ z poprzedniej sesji przyjê-
to bez zastrze¿eñ. Sprawozdania z
prac Zarz¹du, z wykonania uchwa³
oraz z realizacji Wniosków Komisji
Rady i radnych przedstawi³ Starosta
Kêpiñski J. Trzmiel. Na wstêpie z³o-
¿y³ gratulacje i podziêkowania dyrek-
torowi ZOZ B. Pazdydze za to, ¿e
nasza stacja dializ jest najlepsza w
Polsce. Przekazuj¹c dane z wykona-
nia uchwa³ omówi³ wykonanie
uchwa³ w sprawie: zmian bud¿etu w
bud¿ecie, w sprawie wyra¿enia zgo-
dy na zabezpieczenie œrodków finan-
sowych w bud¿ecie powiatu kêpiñ-
skiego celem realizacji programu
operacyjnych wspó³finansowanych ze
œrodków Unii Europejskiej, w spra-
wie wyra¿enia zgody na zabezpiecze-
nie œrodków finansowych dla nauczy-
cieli korzystaj¹cych z opieki zdrowot-
nej, dotycz¹ca rehabilitacji osób nie-
pe³nosprawnych, w sprawie gabine-
tu konsultacyjno – laryngologiczne-
go, zatwierdzenia Statutu Samodziel-
nego Publicznego ZOZ w Kêpnie, w
sprawie udzielenia dotacji na wymia-
nê witra¿y w oknach koœcio³a p.w.
Œw. Marcina w Kêpnie. Ustosunko-
wa³ siê te¿ do interpelacji z³o¿onych
na poprzedniej sesji. Nastêpnie omó-
wi³ pracê Zarz¹du w okresie miêdzy-
sesyjnym. Omówiono realizacjê ob-

chodów œwiêta powiatu z udzia³em
w³adz samorz¹dowych i delegacji za-
granicznych, poinformowano zarz¹d
w sprawie zabezpieczenia awaryjne-
go budynku przy ul. Poniatowskie-
go ze wzglêdu na zagro¿enie zdro-
wia i ¿ycia, w sprawie uzgodnienia z
konserwatorem zabytków na roboty
budowlane przy rozbudowie Oddzia-
³u w Grêbaninie, przedstawiono po-
stêpowanie nadzorcze woj. Wlkp. w
sprawie statutu powiatu, zakupu sa-
mochodu. Cz³onek zarz¹du L.
¯ebrowski poinformowa³, ¿e na te-
renie parku w Grêbaninie niektóre
drzewa wymagaj¹  wyciêcia lub ob-
ciêcia konarów ze wzglêdu na zagro-
¿enie, z uwagi na wysoki koszt ce-
lem ochrony zespo³u pa³acowo-par-
kowego o pomoc finansow¹ zwróco-
no siê do WFOŒiGW w Poznaniu
Oraz Woj. Konserwatora Przyrody o
zapewnienie œrodków na ten cel. Wi-
cestarosta poiformowa³ o spotkaniu,
które odby³o siê w sprawie oceny ak-
tualnego stanu osób niepe³nospraw-
nych. Omówiono problemy zwi¹za-
ne z remontem ul. Wroc³awskiej.
Pytanie zada³ J. Kowalski stwierdza-

j¹c, ¿e spotkanie w sprawie osób nie-
pe³nosprawnych nie spe³ni³o oczeki-
wañ, dlatego prosi ponownie o de-
batê w tej sprawie. A. Tyra zapyta³
po co byli radni na tym zebraniu. W
odpowiedzi F. Tr¹pczyñski stwierdzi³,
¿e obecnoœæ radnych by³a jak najbar-
dziej zasadna, gdy¿ powinni byæ dys-
pozycyjni i poznaæ ten problem do-
k³adniej. Nastêpnie przekazano in-
formacjê z realizacji planu zagospo-
darowania odpadami w pow. kêpiñ-
skim oraz informacjê o przebiegu
wykonania bud¿etu. Obie informa-
cje przyjêto jednog³oœnie. Nastepnie
podjêto uchwa³y w sprawie zmian w
bud¿ecie oraz drug¹ w sprawie
zmian statutu. Po krótkiej dyskusji i
uzasadnieniu przyjêto jednog³oœnie.
W interpelacjach i wnioskach omó-
wiono sprawy zwi¹zane z drog¹ S-8 .
By³o te¿ pytanie dotycz¹ce rozpa-
du(zmniejszenia) terytorium woj.
Wielkopolskiego, na co starosta
stwierdzi³, ¿e nigdy pod takim wnio-
skiem siê nie podpisze. Przewodni-
cz¹cy podziêkowa³ wszystkim.

Ma£a
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903 paŸdziernika 2007kêpno/wieruszówkêpno/wieruszówkêpno/wieruszówkêpno/wieruszówkêpno/wieruszówPolska BiegaW sobotê dnia 29.09 2007 r. prze-prowadzono Kêpnie na RynkuOgólnopolsk¹ akcjê „ Polska Biega”objêta patronatem Urzêdu Miasta iGminy w Kêpnie, KOSIR-u im.Gwiazd Pi³ki Rêcznej i Stowarzysze-nia „Uœmiech”. Z mieszkañcamiKêpna wspólnie bieg³ mistrz œwiataw Kick-Boxingu Mariusz Ziêtek. Tra-sa biegu: Rynek - ul. Sienkiewicza– ul. Wiosny Ludów - ul. Sikorskie-go – ul. Wawrzyniaka – ul. Sienkie-wicza – ul. Koœcielna – Rynek. Ko-ordynatorem biegu by³a E. Stasik.Urz¹d Miasta reprezentowa³a Naczel-nik Oœwiaty M. Frala-Kêdzior.Wyniki biegu: Pierwszy ch³opak –Damian Jêdrysiak, pierwsza dziewczy-na – Agata Pabijañczyk; nagrody za-sponsorowa³ UMiG w Kêpnie, naj-m³odsi uczestnicy – Alan Kuchciak,Angelika Kuchciak; nagrody zaspon-sorowa³ Sklep nr 14 seniorzy m³odziduchem – Urszula Jurowicz i JanFrala; nagrody zasponsorowa³a BankPKO w Kêpnie. Potem by³o jeszczelosowanie nagród wg losowanychnumerków i oczywiœcie nagrody po-cieszenia. Po tym spotkaniu E.Stasikzaprosi³a na spotkanie w kinie „So-kolnia” z goœciem biegu M. Ziêtkiem. Ma£aMarsza³ek Województwa£ódzkiego W³odzimierzFisiaka w WieruszowieNa zaproszenie w³adz  samorz¹dupowiatowego i Pana Miros³awa Urba-sia, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a POw Wieruszowie i jednoczeœnie Wice-starosty Wieruszowskiego odby³o siêw WDK w Wieruszowie, w dniu 24wrzeœnia 2007 r. odby³o siê spotka-nie na które zaproszono m.in. rad-nych rad gminnych i rady powiatu,wójtów, so³tysów z obszaru powiatuwieruszowskiego.O mo¿liwoœciach inwestycyjnych zeœrodków unijnych m.in. w ramachFunduszu Rozwoju Obszarów Wiej-skich dyskutowano podczas spotka-nia Marsza³ka Województwa W³odzi-mierza Fisiaka z samorz¹dowcami po-wiatu wieruszowskiego. W odbywaj¹-cej siê w budynku WieruszowskiegoDomu Kultury dyskusji wziêli te¿udzia³ m.in. Starosta Andrzej Szyma-nek, Wicestarosta Miros³aw Urbaœ,Pose³ Andrzej Biernat, a tak¿e Dy-rektor Departamentu Funduszu Roz-woju Obszarów Wiejskich UrzêduMarsza³kowskiego Jacek Kucner, któ-ry przedstawi³ szczegó³y dotycz¹ceprogramów wsparcia dla polskiej wsiw latach 2007-2013.- Nale¿y pamiêtaæ, ¿e województwo³ódzkie to region o charakterze rol-no-przemys³owym. Poprzednie œrod-ki pomocowe przyznane dla polskiejwsi z programów SAPARD, ISPA czyProgramu Aktywizacji ObszarówWiejskich, stanowi³y tylko wstêp dopowa¿nych mo¿liwoœci inwestycyj-nych w regionie ³ódzkim. FunduszRozwoju Obszarów Wiejskich to istot-ne uzupe³nienie dla œrodków finan-sowych, przyznanych nam w ramachRegionalnego Programu Operacyjne-go. Dlatego tak wa¿ne jest skuteczneskonsumowanie tych funduszy, abyprzyczyni³y siê one do poprawy kon-kurencyjnoœci polskiej wsi, a tym sa-mym wp³ynê³y na poprawê poziomu¿ycia jej mieszkañców - podsumowa³dyskusjê Marsza³ek Fisiak. W ramachprogramu rozwoju wsi, beneficjenciz regionu ³ódzkiego bêd¹ mogli wnajbli¿szych latach liczyæ na wspar-cie dla województwa w wysokoœciponad 174 mln euro. Wiêkszoœæ tych
œrodków zostanie przeznaczona napoprawê jakoœci ¿ycia mieszkañcówwsi, a szczególnoœci na gospodarowa-nie rolniczymi zasobami wodnymi,poprawê infrastruktury wodno–kana-lizacyjnej, wykorzystywanie odnawial-nych Ÿróde³ energii, poprawê infra-struktury turystycznej i sportowej, re-witalizacjê zabytków.Co to jest PROW?Program Rozwoju Obszarów Wiej-skich na lata 2007-2013 jest instru-mentem realizacji polityki Unii Eu-ropejskiej w zakresie rozwoju obsza-rów wiejskich (ROW). Dokumentokreœla cele, priorytety oraz zasady,na podstawie których bêd¹ wspiera-ne dzia³ania dotycz¹ce tej problema-tyki.PROW jest koñcowym elementemprocesu programowania zorganizo-wanego zgodnie ze strategicznympodejœciem zaproponowanym przezKomisjê Europejsk¹. Zgodnie z nimna poziomie unijnym opracowywanyjest dokument strategiczny identyfi-kuj¹cy silne i s³abe strony obszarówwiejskich na poziomie UE, wspólnedla krajów cz³onkowskich osie prio-rytetowe oraz wskaŸniki dla mierze-nia postêpu w osi¹ganiu unijnychpriorytetów. W oparciu o strategiêUE przygotowywana jest strategiakrajowa ROW, która przek³ada prio-rytety wspólnotowe na sytuacjê wkraju. G³ównym narzêdziem realiza-cji strategii jest w³aœnie PROW.Dokumenty podobne do PROWprzygotowywane s¹ w ka¿dym z kra-jów cz³onkowskich UE. Programmo¿e odnosiæ siê do terytorium ca-³ego kraju (tak jak to mam miejscew Polsce) lub te¿ przyjmowanych jestkilka ró¿nych programów dla po-szczególnych regionów jednolitychpod wzglêdem problemów ekono-micznych, spo³ecznych oraz œrodowi-skowych.Robert Bieda,kandydat do sejmu RP - 12 naliœcie POwiceprzewodnicz¹cy Ko³a POi radny Rady Powiatu Wieru-szowskiego z CzastarOd lewej: Andrzej Biernat pose³ na sejm (PO), W³odzimierz Fisiak (PO) Marsza³ek Woje-wództwa £ódzkiego, Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski (PSL) oraz Miros³aw Urbaœ(PO) Wicestarosta Wieruszowski.Od lewej: Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski (PSL), W³odzimierz Fisiak (PO) Mar-sza³ek Województwa £ódzkiego,  Jacek Kucner Dyrektor Departamentu Funduszu RozwojuObszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Andrzej Biernat pose³ na sejm (PO).

„Polska Biega³a” w CzastarachW niedzielê 30 wrzeœnia w Zespole Szkó³ wCzastarach, w ramach akcji „Polska Biega”,odby³ siê po raz pierwszy Bieg Jesieni 2007.Impreza promuje zdrowy styl ¿ycia i odbywasiê pod patronatem Gazety Wyborczej, TVP1i Radia Zet. W zabawie mogli braæ udzia³wszyscy, bowiem zawody by³y podzielone nakategorie, w których ka¿dy móg³ spróbowaæswych si³: najm³odsi biegli na najkrótszym dy-stansie, a najstarsi na najd³u¿szym. Zwyciêz-cy poszczególnych konkurencji otrzymalipuchary, medale, a wszyscy uczestnicy dyplo-my i s³odki upominek. Jak nas poinformo-wa³ jeden z organizatorów Marek Dudka,niedzielna impreza w Czastarach zakoñczy³asiê du¿ym sukcesem, poziom biegów by³wysoki, przyby³o sporo kibiców i uczestników.Trzeba zaznaczyæ, ¿e w biegu wystartowa³,propaguj¹c zdrowy styl ¿ycia, starosta powiatu wieruszowskiego Andrzej Szymanek. W sumie we wszystkichbiegach wziê³o udzia³ 186 zawodników. Pogoda równie¿ dopisa³a, by³o ciep³o, przez ca³y dzieñ œwieci³os³oñce. Do zobaczenia za rok – w Czastarach na nastêpnym biegu.W poszczególnych kategoriach zwyciê¿ali;Klasy I-III SP i m³odsiDziewczêta Ch³opcy1.Anita Skiba 1.£ukasz Górecki2.Julia Janus 2.Bartosz Rybia³ek3.Paulina Wróbel 3.Piotr SadowyKlasy IV-VI SPDziewczêta Ch³opcy1.Bo¿ena £ytkowska 1.£ukasz Wojnarowski2.Sylwia Górecka 2.Krystian Kmieæ3.Magdalena Drab 3.Krystian Rybia³ekKlasy I-III GimnazjumDziewczêta Ch³opcy1.Natalia Dworak 1.Zdzis³aw £ytkowski2.Gabriela Jaciuk 2.Kacper Bielicki3.Kinga Urbaniak 3.Emilian SiwikDoroœliKobiety Mê¿czyŸni1.Katarzyna Chrzan 1.Ireneusz Kos2.Aneta Kanclerska 2.Dariusz Kanclerski3.Krystyna £ytkowska 3.Zbigniew Drabryt - itpsport@wp.pl
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1103 paŸdziernika 2007wieruszówwieruszówwieruszówwieruszówwieruszówKlub starszy od powiatuJubileusz 10-lecia obchodzi³ miêdzyszkolny uczniowski klub sportowy „Junior Ochêdzyn”Jubileusz 10-lecia odby³ siê naobiekcie sportowo-rekreacyjnym wStarym Ochêdzynie w minion¹ nie-dzielê 30 wrzeœnia. Gospodarzemjubileuszowych uroczystoœci by³MUKS Junior. Jubileuszow¹ uroczy-stoœæ prowadzili prezes MUKS Ju-nior Ochêdzyn Krzysztof Jarochwraz z gospodarzem gminy wójtemKrzysztofem Rembeckim. Po oficjal-nym rozpoczêciu uroczystoœci wimieniu w³asnym i klubu powitalizaproszonych goœci wœród którychbyli prezes polskiego zwi¹zku  Ra-dioorientacji Sportowej Zdzis³awSzczemieczny, sekretarz polskiegoZwi¹zku Radioorientacji SportowejAlfert Kupiec, dr Tadeusz Kaczo-rowski, który na co dzieñ dba ozdrowie kadry narodowej w sk³adktórej powo³anych jest siedmiucz³onków klubu z Ochêdzyna.Przedstawicieli samorz¹du powiato-wego starostê Andrzeja Szymanka,w-ce starostê Miros³awa Urbasia.Przedstawicieli zaprzyjaŸnionychklubów ks dziekana Józefa Kacz-marka, radnych rady gminy Sokol-niki, sponsorów. Sprawcami zarów-no jubileuszu jak i sukcesów klubus¹ prezesi Krzysztof Jaroch AdamŒliwakowski, którzy przed 10 latyrozpoczynali dzia³alnoœci od przy-s³owiowego zera. Efekty ich pracys¹ widoczne w postaci licznychmedalów, pucharów, dyplomów.Klub dobrze promuje na zewn¹trzzarówno w kraju jak i poza grani-cami swoj¹ wieœ, gminê i powiat,bêd¹c w reprezentacji kadry naro-dowej. Historie dziesiêciolecia klu-bu przedstawi³ Adam Œliwakowski.Historie t¹ przedstawimy w nastêp-nym nr. M³odzie¿ zarówno z Ochê-dzyna jak i innych tego typu klu-bów dla uprawiania swojej dyscy-pliny nie potrzebuj¹ zbyt du¿oponiewa¿ posiadaj¹ gotowe Stadio-ny – które nie wymagaj¹ konserwa-cji i modernizacji – poniewa¿ ichstadionem jest las który po zawo-dach trzeba tylko posprz¹taæ. Za-równo dzia³acze klubu jak i zapro-szeni goœci podkreœlali, ¿e medale,puchary i wychowanie m³odzie¿y,dzieci to przede wszystkim zas³ugaAdama Œliwakowskiego, który tre-nuje i wychowuje m³odzie¿, za cootrzyma³ gromkie brawo i w dowóduznania odœpiewano mu „sto lat”.Jak przysta³o na tego typu uroczy-stoœci by³y wyró¿nienia i podziêko-wania. Honorow¹ odznakê „za za-s³ugi dla Radioorientacji Sporto-wej” otrzymali m. in. Mateusz Ho-wis, Damian Cegie³ka, starosta wie-ruszowski Andrzej Szymanek, któ-ry w trakcie wypowiedzi podziêko-wa³ za wyró¿nienie. Stwierdzi³, ¿eprzyjmujê te wyró¿nienie dla swo-jej osoby jako podziêkowanie za toco zrobi³ dotychczas dla klubu, alenie by³o tego zbyt wiele. Dlategozobowi¹za³ siê, ¿e do³o¿y wszelkichstarañ aby klub uzyska³ wiêkszewsparcie ze strony samorz¹du po-wiatowego i nie tylko. Wójt Krzysz-tof Rembecki podziêkowa³ w cie-p³ych s³owach w imieniu samorz¹-du gminnego jubilatom. Swoj¹ wy-powiedŸ spuentowa³ s³owami: Chy-ba ju¿ nikt nie odwa¿y siê odmówiæpomocy klubowi, prezesom AdamowiŒliwakowskiemu i Krzysztofowi Jarocho-wi, którzy s¹ przys³owiowym „dwa wjednym”. Tak o ich pracy te¿ wypowia-da³ siê prezes polskiego zwi¹zku Radio-orientacji Sportowej Zdzis³aw Szcze-mieczny.Dla podopiecznych prezesów zklubu Junior Wianie, Lanie (wiatr,deszcz) nie jest problemem w trak-cie zawodów. W trakcie uroczysto-œci œwieci³o s³oñce, dopisywa³y hu-mory, nie zabrak³o przerywnikówartystycznych w wykonani cheerli-derek z Sokolnik. By³ tort z okazji10-lecia który dzielili prezesi dlaka¿dego uczestnika oraz ciasto ikawa dla wszystkich bior¹cegoudzia³ w uroczystoœci.J. Przyby³

Mistrzostwa PowiatuWieruszowskiegoW dniu 30 wrzeœnia 2007 r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Lututo-wie Zarz¹d Ludowego Klubu Sportowego „Czarna Damka”, Gmina Lu-tutów i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie zorganizowali Indywidual-ne Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 100-polowe. Sys-tem rozgrywek: mistrzostwa przeprowadzono systemem szwajcarskimna dystansie 9 rund, czas gry na zawodnika 15 minut. O ostatecznejkolejnoœci decydowa³ „Kodeks Warcabowy”. Po zaciêtej i pe³nej nie-spodzianek walce zwyciê¿yli: kategoria orlików:I m-ce Bartek Wycza³kowskiII m-ce Miko³aj TomczykIII m-ce Piotrek Pagacz w orliczkach I m-ce Anna Dratwa z ̄d¿ar kategoria m³odzików:I m-ce Krystian KupisII m-ce Bartek Cierkosz (Sokolniki)III m-ce Cieæka Dawid (Sokolniki) kategoria m³odziczek:I m-ce Paulina GuziakII m-ce Joanna Broszkiewicz, Maœlanka Amanda (Sokolniki) kategoria kadetów:I m-ce Arek ŒlêzakII m-ce Rafa³ MaciejewskiIII m-ce Hubert Cyga (̄d¿ary) kategoria kadetek:I m-ce Agnieszka P³uska (̄d¿ary)II m-ce Ma³gorzata Bia³kowskaIII m-ce Dominika Kopacka (Sokoliki) kategoria juniorów:I m-ce Krzysztof Bia³kowskiII m-ce Mariusz Œlêzak kategoria juniorek:I m-ce Anna Bia³kowskaII m-ce Kasia Leœnik seniorzy do lat 30:I m-ce Przemys³aw OderkiewiczII m-ce Golec Krystian seniorzy powy¿ej lat 30:I m-ce Jan Osio³kowskiII m-ce Edward PerdekIII m-ce W³adys³aw Kasêdra (Sokoliniki) seniorki:I m-ce Lidia P³uska (̄d¿ary)II m-ce Aneta Bartosik.Osoby bez podanej miejscowoœci to zawodnicy z gminy Lututów. Wynikimistrzostw og³osi³ Wac³aw Zab³ocki. Medalami dekorowa³ Edward Per-dek. Nagrody wrêcza³ Prezes Klubu Jan Osio³kowski, dyplomy Aleksan-dra Kalus. Mistrzostwa dosz³y do skutku dziêki pomocy finansowej Sta-rostwa Powiatowego w Wieruszowie i Gminy Lututów.Zarazem przypominamy, ¿e w dniu 4 listopada w Lututowie bêd¹zorganizowane Wojewódzkie Mistrzostwa Indywidualne i Dru¿ynowe wwarcaby 100-polowe. W. Zab³ockiDORADCAZnawczyni problemów polskich kobiet,Ma powa¿ne problemy w polskiej mowie.KAPELUSZZamiast pamiêtaæ jej m¹dre doradzanie,Z pamiêci po Nelly kapelusz zostanie.Eugeniusz ToruñskiMyœli nieuczesaneWYBORYNie patrzmy, do jakiej partii nale¿y,Ale czy na dobru ojczyzny mu nale¿y.Po czym poznaæ, czy bêdzie dobrym pos³em?Po tym, czy jest na tyle doros³ym.Nie jest wa¿ne, czy lewica, czy prawica,Ale jaka idea mu przyœwieca.METODYMetody zatrudniania w rz¹dz¹cym uk³adzieDoskonale widaæ na Nelly przyk³adzie.
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1303 paŸdziernika 2007wieruszówwieruszówwieruszówwieruszówwieruszówKêpiñska Szko³a Jêzykówzatrudnina bardzo dobrychwarunkach finansowychlektorów jêzyka angielskiegodo pracy na terenieKêpna i Wieruszowa.Mog¹ byæ osoby studiuj¹ce26 wrzeœnia obradowa³aRada Powiatu WieruszowskiegoStarosta informowa³ radnych, ¿eumowa reguluje tylko kwestie dota-cji w 2007 roku. Dotacja bêdzie prze-kazana z dochodów w³asnych Powia-tu. Dotacja ze œrodków Funduszu wwysokoœci 670 700, 00 z³ na rzeczwarsztatów przekazywana jest za po-œrednictwem powiatu. Wiele pytañi dyskusji dotyczy³o sprawozdania zprac zarz¹du. Pytania zadawali i owyjaœnienia prosili radni Piotr Mor-ta, Zuzanna Wojtan i Daniel Grze-siak. Radny Piotr Morta docieka³,jakie nieruchomoœci zarz¹d powia-tu przeznaczy³ do wynajmu w try-bie przetargu ustnego. Radny pro-si³ o informacje, jakie zosta³y wyda-ne zalecenia pokontrolne po kon-troli przeprowadzonej przez Od-dzia³ Nadzoru i Kontroli RynkuPracy £ódzkiego Urzêdu Wojewódz-kiego w Powiatowym Urzêdzie Pra-
Podczas XIII Sesji Rady PowiatuWieruszowskiego podjêto uchwa³ymaj¹ce wp³yw na bud¿et powiatu.Jedna z uchwa³, która sta³a siê przed-miotem dyskusji dotyczy³a przekaza-nia dodatkowych dotacji z dochodóww³asnych bud¿etu powiatu na dzia³al-noœæ Warsztatów Terapii Zajêciowej wWieruszowie. Radnego Daniela Grze-siaka interesowa³o, jaki wp³yw na bu-d¿et powiatu bêd¹ mia³y dotacje ztego¿ bud¿etu. Szerokich informacjiudziela³a radna Henryka Soko³owskajako osoba bezpoœrednio zwi¹zana zwarsztatami. Ponadto radny PiotrMorta prosi³ o informacjê, na jakiokres zawierana jest umowa przezzarz¹d powiatu wieruszowskiego zWarsztatami Terapii Zajêciowej i jakijest zakres nowej umowy.cy. Z zatroskaniem i niepokojemradny Piotr Morta wystêpowa³ wsprawie Szpitala Powiatowego wWieruszowie. Z informacji Zarz¹duwynika - mówi³ radny Piotr Morta -¿e sytuacja szpitala jest coraz trud-niejsza istnieje znacz¹ca dynamikawzrostu straty, zobowi¹zania wyma-galne stwarzaj¹ zagro¿enie dla p³yn-noœci finansowej szpitala. Jakie w tejsytuacji podj¹³ dzia³ania Zarz¹dPowiatu. Czy udzia³ starosty w kon-ferencji „Funkcjonowanie szpitalisamorz¹dowych.Zmiana formy prawnej ZOZ – celem zapewnienia mieszkañcom w³aœciwej opieki zdrowotnej” to pierwszy krokdo prywatyzacji szpitala – pyta³ radny Morta. Starosta potwierdzi³, ¿e dynamika narastaj¹cej straty w szpitalu jestrównie¿ dla niego niepokoj¹ca a dzia³ania dyrektora s¹ ma³o skuteczne. Zarz¹d podj¹³ wiêc decyzjê o przeprowa-dzeniu audytu, który ma okreœliæ kierunki wyjœcia z istniej¹cej sytuacji. A udzia³ w konferencji w £owiczu z koleiuzmys³owi³, ¿e przekszta³cenia w³asnoœciowe daj¹ pewne mo¿liwoœci poprawy sytuacji szpitala, dlatego równie¿takie rozwi¹zania bêd¹ brane pod uwagê. /red/

Wieruszów, 06 paŸdziernika 2004 r.Piotr MortaRadny Rady Powiatu WieruszowskiegoPaniHenryka Soko³owskaPrzewodnicz¹ca RadyPowiatu WieruszowskiegoInterpelacjaReprezentuj¹c interesy wyborców zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ oniezw³oczne przeprowadzenie remontu chodnika (strona numeracji pa-rzystej) w ci¹gu komunikacyjnym ulicy Warszawskiej od nr obiektu 72w kierunku Warszawy. Chodnik jest nierówny, p³ytki s¹ po³amane. Stanchodnika jest uci¹¿liwy dla mieszkañców oraz dla wszystkich jego u¿yt-kowników. Ze szczególn¹ proœb¹ wystêpujê w imieniu pacjentów szpita-la z uszkodzonymi koñczynami dolnymi, którzy zmuszeni s¹ pieszo prze-mieœciæ siê do SP ZOZ na ró¿nego rodzaju zabiegi. Poruszanie siê przeznich po równej nawierzchni jest nie³atwe, natomiast chodzenie po chod-niku, którego do równych zaliczyæ nie mo¿na stwarza ogromne utrud-nienie i jednoczeœnie zagro¿enie dla zdrowia.  Radny RPWInterpelacja radnego Piotra Morty po trzech latach doczeka³a siê realizacji...SZACHYW dniu 29 wrzeœnia 2007 r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Lututowie zosta³y zorganizowane przezZarz¹d Sekcji Szachowej Szachowe Mistrzostwa Gminy Lututów. Rozgrywki przeprowadzono systemem szwaj-carskim przy czasie na zawodnika 10 minut. Po rozegraniu dziewiêciu rund najlepszymi zawodnikami izawodniczkami okazali siê: kategoria orlików:I m-ce Bartek Wycza³kowskiII m-ce Pawe³ Miko³ajczykIII m-ce Patryk Rychlik kategoria kadetów:I m-ce Arek ŒlêzakII m-ce Marek FitaIII m-ce Arek Bartos kategoria seniorów:I m-ce Robert MajchrowiczII m-ce Edward PerdekIII m-ce Jan Osio³kowski  kategoria m³odziczek:I m-ce Joanna BroszkiewiczII m-ce Paulina GuziakIII m-ce Joanna BartosZwyciêzcy otrzymali pami¹tkowedyplomy, medale i nagrody. Wrê-czenia dokonali Robert Majchro-wicz Prezes Rady Gminnej LZS isêdzia zawodów Wac³aw Zab³ocki.W. Zab³ocki
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1503 paŸdziernika 2007wieruszówwieruszówwieruszówwieruszówwieruszówOŒWIATA:1.Szko³a Podstawowa w Pieczyskachwraz ze Szko³¹ Podstawow¹ w Teklino-wie oraz Cieszêcinie w ramach progra-mu wycieczek dla uczniów do miejscpamiêci narodowej „Podró¿e historycz-no-kulturowe w czasie i przestrzeni”,stworzonego przez Ministerstwo Edu-kacji Narodowej, opracowa³a projektpod nazw¹ „Szlak Piastowski”, któryuzyska³ pozytywn¹ ocenê KuratoriumOœwiaty w £odzi. Ze 100 % dofinanso-wania skorzysta³o 14-stu uczestnikówwycieczki, 50% dofinansowania otrzy-ma³o 15-stu szóstoklasistów z trzechszkó³. Celem wycieczki by³o dotarciedo miejsc historycznych: Gniezno-Po-biedziska-Poznañ.2.Szko³a Podstawowa w Pieczyskachuzyska³a dofinansowanie na do¿ywia-nie 9 uczniów przez ca³y rok szkolny2007-2008 w programie Fundacji Pol-skiej Akcji Humanitarnej „ Pajacyk”.Z poœród 311 wniosków, które wp³ynê-³y do Fundacji, projekt Szko³y Podsta-wowej w Pieczyskach uzyska³ dofinan-sowanie jako jedyna placówka z woje-wództwa ³ódzkiego.3.Gmina Wieruszów zakoñczy³a przyj-mowanie wniosków o stypendiumszkolne dla uczniów. Wp³ynê³o 200wniosków. O terminie przekazania do-finansowania oraz wysokoœci stypen-dium wnioskodawcy zostan¹ poinfor-mowani decyzj¹ administracyjn¹.4.Gmina Wieruszów z³o¿y³a wniosek doWojewody £ódzkiego o dofinansowa-nie monitoringu wizyjnego w Gimna-zjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Wieru-szowie, Zespole Szkó³ Nr 2 im. Mar-sza³ka Józefa Pi³sudskiego w Wieruszo-wie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Wieruszowie, zgod-nie z „Rz¹dowym programem wspie-rania w latach 2007-2009 organów pro-wadz¹cych w zapewnieniu bezpiecz-nych warunków nauki, wychowania iopieki w publicznych szko³ach i pla-cówkach „Monitoring wizyjny w szko-³ach i placówkach”.5.Przypominamy pracodawcom o sk³a-daniu wniosków dotycz¹cych dofinan-sowania kosztów kszta³cenia m³odocia-nych pracowników. Wniosek powinienzostaæ z³o¿ony w terminie 3 miesiêcyod ukoñczenia przez m³odocianegopracownika nauki zawodu. Do wnio-sku nale¿y do³¹czyæ: zaœwiadczenie oz³o¿onym egzaminie na tytu³ zawodo-wy m³odocianego pracownika, kopiêumowy o pracê w celu przygotowaniazawodowego z m³odocianym oraz kopiêdokumentów potwierdzaj¹cych wymaga-ne kwalifikacje upowa¿niaj¹ce do pro-wadzenia przygotowania zawodowego.USC:6.Informuje siê, ¿e termin wa¿noœcistarych ksi¹¿eczkowych dowodów oso-bistych zosta³ przed³u¿ony do koñca Ikwarta³u 2008r.Wnioski o wydanie nowych dowodówosobistych nale¿y natomiast sk³adaæ dodnia 31.12.2007r.Wniosek o wydanie dowodu osobiste-go sk³ada siê osobiœcie oraz dowódosobisty odbiera siê osobiœcie.Do wniosku za³¹cza siê:- dwie aktualne, wyraŸne fotografie owymiarach 35x45 mm, przedstawiaj¹-ce osobê bez nakrycia g³owy i okula-rów z ciemnymi szk³ami w taki spo-sób, aby ukazywa³y g³owê w pozycjilewego pó³profilu z widocznym lewymuchem, z zachowaniem równomierne-go oœwietlenia twarzy,- dowód uiszczenia op³aty za wydaniedowodu osobistego (op³atê w wysoko-œci 30 z³ dokonuje siê w Banku PKO),- skrócone odpisy aktów stanu cywil-nego (urodzenia, ma³¿eñstwa)7.Osoby zameldowane na pobyt sta³yna terenie gminy i miasta Wieruszówwniosek o wydanie dowodu osobiste-

Informacje zUMiGgo sk³adaj¹ w biurze dowodów osobi-stych (pok. nr 37, I piêtro) w Urzê-dzie Miejskim w Wieruszowie (nrtel.062 7841058).8.Do biura dowodów osobistych Urzê-du Miejskiego w Wieruszowie – tel.0627841058 nale¿y zg³aszaæ osobyob³o¿nie chore oraz osoby, które maj¹inne utrudnienia uniemo¿liwiaj¹ceosobiste z³o¿enie wniosku o wydaniedowodu osobistego w Urzêdzie w celuuzgodnienia terminu dojazdu do tychosób.9.Burmistrz Wieruszowa przypomina,¿e rejestracja przedpoborowych mê¿-czyzn urodzonych w 1989 roku prze-prowadzona zostanie w dniach 17 i18.10.2007r. w Urzêdzie Miejskim wWieruszowie.INFRASTRUKTURATECHNICZNA:10.Rozpoczêto roboty drogowe na uli-cy Handlowej w Wieruszowie – etap I.Na ulicy zostanie wykonana nowa na-wierzchnia asfaltowa oraz nowa na-wierzchnia chodnika z kostki betono-wej.OR:11.VII Dni Papieskie bêd¹ uroczyœcieobchodzone w Gminie Wieruszów ju¿od 11 paŸdziernika.Na ten dzieñ przewidziano w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Wieruszowieprelekcjê prof. Micha³a Ro¿ka „Miej-sce Krakowa w œwiadomoœci narodo-wej XIX i pocz¹tku XX wieku, kszta³-towane przez wielkich Polaków, m.in.Karola Wojty³y”. 14 paŸdziernika ogodz. 9.15 w Koœciele Œw. Stanis³awaBiskupa Mêczennika w Wieruszowieodbêdzie siê Msza Œw. w intencji ry-ch³ej beatyfikacji Jana Paw³a II. W trak-cie Mszy Œwiêtej: Inscenizacja poetyc-ko-muzyczna przygotowana przez Gim-nazjum Nr 1 w Wieruszowie pt. „Po-stawmy na mi³oœæ”. O 16.00 w Kinie„S³oñce” w Wieruszowie bezp³atnaprojekcja filmu „Karol, papie¿ którypozosta³ cz³owiekiem”.Natomiast 16 paŸdziernika ogodz.18.00 w Koœciele p.w. Zes³aniaDucha Œwiêtego w Wieruszowie odbê-dzie siê uroczysta Msza Œwiêta w in-tencji rych³ej beatyfikacji Jana Paw³aII, a tak¿e inscenizacja poetycko-mu-zyczna przygotowana przez Gimna-zjum Nr 1 w Wieruszowie pt. „Postaw-my na mi³oœæ”. O godz. 20.00 w Ko-œciele Œw. Stanis³awa Biskupa Mêczen-nika w Wieruszowie obchody Dni Pa-pieskich zakoñcz¹ siê Apelem w inten-cji rych³ej beatyfikacji Jana Paw³a II.12.17 paŸdziernika podczas uroczystejSesji Rady Miejskiej w Wieruszowiezostan¹ wrêczone druhom – stra¿akomz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Wie-ruszowa srebrne i br¹zowe Krzy¿e zaZas³ugi dla Po¿arnictwa nadane przezPrezydenta RP.13.Gmina Wieruszów kontynuuje tak-¿e w tym roku gminny program zapo-biegania próchnicy u dzieci. W tymroku bêd¹ bra³y udzia³ dzieci z klas Ii zerówki.14.Urz¹d Miejski w Wieruszowie orazKomenda Powiatowa Policji w Wie-ruszowie informuj¹, ¿e w ramach Pro-gramu ,,Bezpieczna Gmina Wieru-szów” zosta³y wyznaczone dy¿urydzielnicowych do kontaktów z miesz-kañcami poza budynkiem Policji.OBSZAR rejonów dzielnicowych naterenie dzia³ania Komendy Powiato-wej Policji w Wieruszowie oraz miej-sce i czas przyjmowania interesantów:Rejon nr 1 Dzielnicowy m³. asp. Pawe³Be³zaObejmuje ulice: Kêpiñska, Podzam-cze, Wroc³awska, Warszawska / nrparzyste /, KuŸnicka, Zielona, Al. Tu-

rystyczna, Kiliñskiego, Bulwar Ró¿a-ny, Nadrzeczna, Zamkowa, Zachod-nia, Ciemna, Braci Polaków, Rynek,S³oneczna, Mickiewicza, Poprzeczna,19 –Stycznia, Motowid³owska, D¹-browskiego, Nowotki, Okrzei, Al. Jac-ka i Agatki, Polna, Witosa, Krótka,Cmentarna, Kopernika, Przejazd,Mesznary, Boles³awiecka, Kochanow-skiego, Wieluñska, Sienkiewicza, B.Prusa, E. Orzeszkowej, Krasickiego,Konopnickiej, Spacerowa, Broniew-skiego, Akacjowa, Szpitalna, Modrze-wiowa, Kwiatowa, Kasztanowa, Klono-wa, Lipowa, Brzozowa, Ks. A. Kordec-kiego,miejscowoœci: Dobrydzia³, KuŸnicaSkakawska, Klatka, Chobanin, Pieczy-ska, MieleszynekDy¿ury dzielnicowych poza budyn-kiem Policji: - lokal w Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-nej w Wieruszowie, ul. Mickiewicza13, we wtorek w pierwszym tygodniuka¿dego miesi¹ca w godz. 17.00 -18.00 - lokal w Szkole Podstawowej w Pie-czyskach, we wtorek w drugim tygo-dniu ka¿dego miesi¹ca w godz. 17.00– 18.00 - lokal SP ZOZ Miejski Oœrodek Pro-filaktyki, Terapii Uzale¿nieñ i Wspó³-uzale¿nieñ w Wieruszowie ul. Kêpiñ-ska, we wtorek w trzecim tygodniuka¿dego miesi¹ca w godz. 17.00 -18.00Rejon nr 2 Dzielnicowy sier¿. Grze-gorz MusialskiObejmuje ulice: Fabryczna, Szkolna,Bp.Bary³y, Wschodnia, Marianów,Warszaw od ulicy Kaliskiej / nr nie-parzyste/ oraz rejon administracyjnyOsiedla Fabryczna, Waryñskiego,WarszawskaDy¿ury dzielnicowych poza budyn-kiem Policji:   - lokal w Spó³dzielni Mieszkanio-wej,, Bursztyn ”, Os. Fabryczna bl.5w czwartek w pierwszym tygodniu ka¿-dego miesi¹caRejon nr 3 Dzielnicowy m³. asp. AdamMajewskiObejmuje ulice: Kêpiñska, Podzam-cze, Wroc³awska, Warszawska do uli-cy Kaliskiej / nr nieparzyste /, Kole-jowa, Ostrzeszowska, Teklinowska,Mirkowska, Sportowa, Parkowa,Nowa, Ma³a, Jana Paw³a II, Œwier-czewskiego, 25 lecia PRL, Buczka,PKWNmiejscowoœci: Mirków, Lubczyna, Te-klinów, Wyszanów, Jutrków, Cieszêcin,Kowalówka, Sopel, PolesieDy¿ury dzielnicowych poza budyn-kiem Policji: - lokal SP ZOZ Miejski Oœrodek Pro-filaktyki,Terapii Uzale¿nieñ i Wspó³-uzale¿nieñ w Wieruszowie ul. Kêpiñ-ska, w pi¹tek w pierwszy tygodniuka¿dego miesi¹ca w godz. 17.00 -18.00 - lokal w Szkole Podstawowej w Wy-szanowie w pi¹tek w trzecim tygodniuka¿dego miesi¹ca w godz. 17.00 – 18„-.0015.W dniu 27 wrzeœnia br. w Urzê-dzie Miejskim w Wieruszowie odby³osiê spotkanie cz³onków Gminnej RadySportu, na którym omówiono bie¿¹-ce sprawy zwi¹zane z kultur¹ fizyczn¹i sportem na terenie Gminy Wieru-szów oraz zapoznano siê z realizacj¹programu „M³odzi Olimpijczycy.16.Zarz¹dzeniem Burmistrza Nr 80/2007 z 27 wrzeœnia 2007 roku powo-³ano na terenie Gminy Wieruszów 12Obwodowych Komisji Wyborczych.W dniu 5 paŸdziernika o godzinie13.30 w Sali Kina S³oñce odbêdzie siêI posiedzenie oraz szkolenie Okrêgo-wych Komisji Wyborczych.Burmistrz WieruszowaIwona Szkopiñska

Serwis informacyjnypowiatu wieruszowskiego1 – 7. 10. 2007 r.Malowany powiatW dniach 19-25 wrzeœnia 2007r., w Oœrodku Domu Wczasów Dzieciê-cych w miejscowoœci G³az, odby³ siê Plener Malarsko RzeŸbiarski zorga-nizowany w ramach programu edukacji ekologicznej dla mieszkañcówpowiatu wieruszowskiego „Dobre bo wieruszowskie - do ekologii przezpromocjê”.Organizatorami pleneru byli: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie,Dom Wczasów Dzieciêcych w G³azie oraz GOK Lututów. W trakcie trwa-nia imprezy 8 malarzy amatorów oraz 7 rzeŸbiarzy z terenu wojewódz-twa ³ódzkiego, utrwalali piêkno krajobrazu powiatu wieruszowskiegozarówno na p³ótnie jak i w drewnie.Wszystkie prace zosta³y ocenione przez specjalnie powo³an¹ komisjê.Najlepszym przyznano nagrody i wyró¿nienia w formie materia³ów ma-larskich. Obrazy i rzeŸby bêd¹ do obejrzenia podczas wystawy poplene-rowej, która zorganizowana bêdzie w Powiatowej Bibliotece Publicznejw Wieruszowie.Przyjacielska wizytaW dniach 26 wrzeœnia do 30 wrzeœnia 2007 r. w Powiecie Wieruszow-skim goœci³a delegacja samorz¹dowo - gospodarcza z Powiatu Kavadarciw Macedonii. Na spotkaniu w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.ST. Staszica w Wieruszowie, macedoñscy goœcie z Panco Minovem Bur-mistrzem Powiatu Kavadarci byli bardzo zainteresowani programamiunijnymi realizowanymi przez szko³y ponadgimnazjalne w Powiacie Wie-ruszowskim.Zgodnie z zainteresowaniami zapoznali siê z ofert¹ produkcyjn¹ Tar-taku Witar, odwiedzili producentów mebli, STOLWIT & TOP LINE iHM HELVETIA MEBLE. Obejrzeli cykl produkcyjny wyrobów miêsnychw PPM „Polesie” i Zak³adach Miêsnych MARKO – Walichnowy. Obej-rzeli gospodarstwo agroturystyczne „Bocianie Gniazdo” w Chróœcinie.W ramach nawi¹zanej wspó³pracy miêdzy powiatami, Powiat Kavadar-ci wspólnie z Powiatem Wieruszowskim promowa³ siê równie¿ na Miê-dzynarodowych Targach Poznañskich POLAGRA –FARMA 2007 – Pa-wilon Regionów.140 000 z³ dla mikroprzedsiêbiorcy.Fundacja Kronenberga po raz trzeci organizuje konkurs o tytu³ Mi-kroprzedsiêbiorcyRoku. Za³o¿eniem konkursu jest zachêcenie do zak³adania ma³ychfirm oraz prezentacja i promowanie najlepszych z nich jako przyk³a-dów efektywnych dzia³añ gospodarczych.Mikroprzedsiêbiorca zostanie wy³oniony wœród kandydatur nades³a-nych przez krajowe instytucje wspieraj¹ce mikroprzedsiêbiorczoœæ izrzeszaj¹ce mikroprzedsiêbiorców. Pula nagród w konkursie wynosi140 000 z³. Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane do 27 paŸdziernika 2007 r.Regulamin oraz inne informacje zwi¹zane z konkursem znajduj¹ siêna stronie www.kronenberg.org.pl. W razie jakichkolwiek pytañ mo¿nazwracaæ siê do sekretariatu konkursu, tel. 022 826 83 24 w. 14, e-mail:mikro@kronenberg.org.pl. El¿bieta NawrockaNaczelnik Wydzia³u Rozwoju i PromocjiStarostwa Powiatowego w Wieruszowie.062 78 32 034 502 176 040Trwaj¹ roboty drogowe przy przebudowie ulicy Krótkiej w Wie-ruszowie. Poprawi to bezpieczeñstwo ruchu samochodowego,pieszego, a sama ulica nabierze nowego, lepszego wygl¹du.
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Dar dla SI „K.O.S.” i WTZ – nowy piec do wypalania ceramik.

W ramach wzajemnej, trwaj¹cej od2004 roku wspó³pracy miêdzy Stowa-rzyszeniem Integracyjnym „KlubOtwartych Serc” i Warsztatami Tera-pii Zajêciowej w Wieruszowie a oso-bami niepe³nosprawnymi z zagranicyoraz obchodów Europejskiego RokuRównych Szans dla Wszystkich, wdniach 7-13 wrzeœnia br. Wieruszówgoœci³ przyjació³ niemieckich z Ro-thenburga.Na pocz¹tek goœcie zwiedzili Rynekwe Wroc³awiu. Drugi dzieñ up³yn¹³ naudziale w VIII Regionalnej ImprezieIntegracyjnej „Byæ Razem”, gdzie nie-pe³nosprawni mogli spróbowaæ swo-ich si³ w Spartakiadzie. Potem by³a wy-cieczka do £odzi ze zwiedzaniemm.in. Ksi¹¿ego M³ynu, Pa³acu Poznañ-skiego, centrum handlowo – kultu-ralnego – Manofaktura oraz udzia³w Jarmarku Wojewódzkim na ul.Piotrkowskiej pt. „Poznaj bogactwoswojego regionu”. Zwiedzili tak¿e By-czynê, Dworek w O¿arowie, MuzeumZiemi Wieluñskiej oraz Pa³ac „Sokol-nik”. Wdziêczni za bardzo serdeczneprzyjêcie, goœcie z Niemiec podaro-wali dla SI „K.O.S.” i WTZ  nowy piecdo wypalania ceramiki, który pozwo-li na doskonalenie umiejêtnoœci wtym fachu. By³y równie¿ zajêcia z in-troligatorstwa i rêkodzie³a artystycz-nego oraz zajêcia w Oœrodku Eduka-cji i Rehabilitacji w Tyblach. Zakoñ-czenie wizyty poprzedzi³ wyjazd doParku Wodnego ATOL w Oleœnicy.Zarówno organizatorzy jak i part-nerzy maja nadziejê, ¿e podczas ko-lejnych wizyt i podejmowanych dzia-³añ bêd¹ tym samym budowaæ po-most przyjaŸni nie tylko miêdzy swo-imi organizacjami, ale przede wszyst-kim pomiêdzy narodami, mimo wie-lu ró¿nic historycznych i kulturo-wych.Warto przypomnieæ, ¿e wspó³pracaSI „K.O.S.” z przedstawicielami Mar-tinshof Rothenburg rozpoczê³a siêpod koniec 2005 roku w NeisseGale-rie w Georlitz, gdzie - w ramach ob-chodów Roku Polsko – Niemieckie-go odby³a siê prezentacja umiejêtno-œci manualnych osób niepe³nospraw-nych. Od tej pory odby³o siê kilkawizyt studyjnych tak partnerów nie-mieckich w Wieruszowie jak i osóbniepe³nosprawnych, pracownikówWTZ i cz³onków Zarz¹du SI „K.O.S.”w Niemczech. Spotkania te pozwoli-³y na bli¿sze poznanie siê oraz wy-mianê doœwiadczeñ w zakresie tera-pii zajêciowej i rehabilitacji osób nie-pe³nosprawnych. By³y te¿ okazj¹ dozwiêkszenia wiedzy nt. uwarunkowañprawnych i organizacyjnych realizo-wanych w tym zakresie w obydwukrajach. Nawi¹zane kontakty i wspó³-praca zaowocowa³y podpisaniem po-rozumienia w zakresie doskonaleniaumiejêtnoœci w przypadku Polaków –ceramika i wiklina, w przypadkuNiemców – introligatorstwo i rêko-dzie³o artystyczne. W maju br. ³¹cznieponad 25 - cio osobowa grupa prze-bywa³a razem na turnusie integracyj-nych w Jaros³awcu. W czerwcu zaœprzedstawiciele SI „K.O.S.” i WTZuczestniczyli w obchodach X – ciolecia funkcjonowania WTZ w Niesky.Prawie wszystkie wymiany polsko –niemieckie uzyska³y wsparcie finanso-we od Polsko – Niemieckiej Wspó³-pracy M³odzie¿y. Partnerami SI„K.O.S.” zostali równie¿: MSZ InstytutPolski w Lipsku, studenci niemieccypochodzenia polskiego odbywaj¹cysta¿e w SI „K.O.S.” w ramach progra-mu Leonardo da Vinci oraz Deutch– Polnisches – Infoburo Hoyerswerda(Andrzej Serweciñski). Pozwoli³o tona zorganizowanie  w maju 2004 r.wizyty studyjnej w Saksonii, którejuczestnikami byli: niepe³nosprawni zWTZ w Wieruszowie, terapeuci, przed-stawiciele samorz¹du powiatu i wolon-tariusze. Dziêki temu mieli okazjêzwiedziæ kilka placówek tj. Hoyerswer-da, Lipsk, Cottbus, zajmuj¹cych siê naco dzieñ terapi¹ zajêciow¹, zatrudnie-

W drodze na „Byæ Rzem”

niem i opiek¹ ca³odobow¹ osób nie-pe³nosprawnych.Wszystkie ww. dzia³ania realizowaneby³y ze œrodków w³asnych oraz pomo-cy pozyskanej z samorz¹du oraz odInstytutu Polskiego w Lipsku.aga

Œwiêty Jan powróci³ nadProsnê 29 wrzeœnia br.
Œwiêty Jan powróci nad Prosnê?Kult ¿yj¹cego w drugiej po³owie XIV wieku œwiêtego Jana Nepomuce-na, kap³ana i mêczennika, nale¿y w Polsce do najpospolitszych. W ca³ejPolsce stoi do dziœ kilkaset figur tego œwiêtego przy polnych drogach,rzekach, strumieniach i jeziorach.Nie ma prawie koœcio³a czy dawnej kaplicy, by œwiêty nie mia³ w niejswego o³tarza, figury, obrazu, feretronu czy sztandaru. Jan Nepomucenby³ powszechnie czczony jako patron mostów i jako orêdownik chro-ni¹cy od powodzi. Piaskowcowa figura œwiêtego Jana sta³a tak¿e w Wie-ruszowie, nad brzegiem Prosny, niedaleko odwiecznej przeprawy mo-stowej, pomiêdzy dzisiejszym mostem na ulicy Wroc³awskiej a m³ynemwodnym. Ustawiono j¹ tu najprawdopodobniej w drugiej po³owie XIXwieku, lub nawet wczeœniej. Nie zachowa³y siê do dziœ ¿adne dokumen-ty dotycz¹ce powstania figury i umieszczenia jej w tym miejscu. ŒwiêtyJan sta³ tu spokojnie, ciesz¹c siê szacunkiem i kultem, do lat II wojnyœwiatowej i okupacji. Wtedy to, wraz z innymi obiektami sakralnymi zterenu Wieruszowa i Podzamcza, zosta³ sprofanowany i zniszczony przezniemieckich okupantów. Figurê obalono, a utr¹cona g³owa œwiêtegorzekomo zosta³a wrzucona w nurty Prosny. Po wojnie, w PRL, poobt³u-kiwana, pozbawiona g³owy, figura œwiêtego, wala³a siê w krzakach nadrzek¹. Nie pamiêta³ o niej nikt. Nie zainteresowali siê jej losem miesz-kañcy Wieruszowa, którzy przecie¿ pamiêtali j¹ doskonale, ksiê¿a po-szczególnych parafii, nie wspominaj¹c o ówczesnych w³adzach. Po “prze-mianach” 1989 roku sprawa pomnika nie poruszy³a myœli i sumieniawieruszowskich rajców. Pierwsze próby ratowania figury podê³a w 1996roku w¹ska grupa osób zwi¹zanych z wychodz¹c¹ wówczas gazet¹ samo-rz¹dow¹ “Ziemia Wieruszowska”. Sprawa ratowania figury nabra³a wów-czas znacznego rozpêdu, napotkawszy na dziwne “naprê¿enia” ze stro-ny w³aœcicieli gruntu, na którym sta³a przed wojn¹ i gdzie wala³a siêprzez nastêpne szeœædziesi¹t lat. Sprawa musia³a niestety “odczekaæ”swoje, w myœl zasady, ¿e w³asnoœæ prywatna jest œwiêta. W przekonaniuówczesnych w³aœcicieli terenu by³a ona nawet bardziej œwiêta, ni¿ samafigura œwiêtego Jana, na któr¹ swe potrzeby fizjologiczne za³atwialiokoliczni amatorzy ordynarnych a tanich gatunków krajowych “win”.Dopiero po œmierci upartych posesjonatów uda³o siê podj¹æ figurê zkrzaków i przewieŸæ j¹ na teren klasztoru o. Paulinów w Wieruszowie.Tam spokojnie przele¿a³a jakiœ czas, zanim trafi³a do zak³adu kamie-niarskiego Kazimierza Koz³owskiego na ulicy Nowej w Wieruszowie,gdzie zostanie najpierw poddana oczyszczeniu i konserwacji. Co cieka-we, w “dziwnych” okolicznoœciach odnalaz³a siê utr¹cona przez Niem-ców g³owa œwiêtego. Okaza³o siê, ¿e sama g³owa jest zachowana w znacz-nie lepszym stanie, ni¿ piaskowcowy korpus. Przed zainteresowanymiprzywróceniem figurze dawnego blasku ogrom pracy, starañ i kosztów.Nale¿y dorobiæ wiele brakuj¹cych fragmentów, zakonserwowaæ nadw¹-tlony czasem piaskowiec, przymocowaæ szczêœliwie ocalon¹ g³owê, od-tworzyæ cokó³. Jak mo¿na siê dowiedzieæ od zainteresowanych uratowa-niem tego zabytku, œwiêty Jan nie powróci ju¿ na swoje dawne miejsce.Mo¿liwe, ¿e po konserwacji, stanie u zbiegu ulicy Zamkowej i Kiliñskie-go. ̄yczyæ nale¿y, by sprawa zyska³a przychylny klimat i „spo³ecznepoparcie” od w³adz miejskich pocz¹wszy, poprzez gospodarzy parafii,na „starych wieruszowiakach” skoñczywszy.Artyku³ ten ukaza³ siê na ³amach ITP. w lipcu 2006.
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Sieradzka klasa Micha³owiczaPora¿ka m³odzikówOr³a GalewiceWarta Dzia³oszyn – Orze³ Galewice 8-1 (4:1)4:1 24 minuta – IdczakOrze³: Koœciñski (53»Szut) - D¹browski, Wy¿nikiewicz(40»W. Matuszek), Jaskó³ka (72»Prêdki), Panek - Radzie-jowski (65»Gwiazda), Namyœlak (68»W³odarek), Zieliñski(72»Bylicki), Juszczak, Zap³otny - Idczak (54»Kania)Juniorzy Or³a Galewice wystêpuj¹cy w klasie Micha³owiczawysoko ulegli w wyjazdowym spotkaniu dru¿ynie WartyDzia³oszyn. Od pocz¹tku meczu zdecydowana przewagê osi¹-gnêli gospodarze i po pierwszych 25 minutach prowadziliju¿ czterema bramkami. Pocz¹tek móg³ byæ jeszcze gorszydla goœci, gdyby nie kilka znakomitych interwencji bramka-rza Or³a Mateusza Koœciñskiego. Nastêpnie gra wyrówna³asiê. W 24 minucie bramkê dla Or³a po prostopad³ym za-graniu pomocnika Jakuba Zieliñskiego strzeli³ niezawodnyWojtek Idczak. W 34 minucie po podobnym zagraniu tejdwójki mog³a paœæ kolejna bramka dla Or³a. Tym razemjednak po faulu bramkarza Warty, sêdzia podyktowa³ rzutkarny. Niestety pomocnikowi Or³a nie uda³o siê zamieniætej œwietnej okazji na bramkê. W drugiej po³owie dru¿ynagospodarzy udokumentowa³a swoj¹ przewagê strzeleniemjeszcze 4 bramek. Dla rozpoczynaj¹cych w tym sezoniekarierê pi³karsk¹ m³odych pi³karzy Or³a by³a wiêc to niez³alekcja futbolu. Jednak zespó³ ten staæ na lepsz¹ grê, copokaza³o kilka akcji w przekroju ca³ego meczu. Na pewnobrakuje jeszcze ostatniego podania i wiêkszej koncentracjiw grze obronnej ca³ej dru¿yny. Z meczu na mecz i z tre-ningu na trening dru¿yna ta powinna siê jednak prezento-waæ coraz lepiej. Kolejny mecz galewiczanie rozegraj¹ wnajbli¿sz¹ sobotê 6 bm. na w³asnym boisku, a ich rywalembêdzie LKS Ba³ucz. To kolejny trudny rywal, lecz podopiecz-nych Mariusza Janiaczyka zapewne staæ na podjêcie walki isprawienie mi³ej niespodzianki. Pocz¹tek sobotniego spo-tkania zaplanowano na godzinê 11. rytSieradzka klas okrêgowaDramatyczna koñcówkaw WieluniuPo dramatycznej koñcówce Gal Gaz Galewice ostateczniezwyciê¿y³ w Wieluniu i wywióz³ trzy punkty daj¹ce mu przo-downictwo w tabeli. Do 73 minuty galewiczanie prowadziliwysoko 4:0 i od tego momentu zaczêli traciæ bramki.WKS Wieluñ - Gal Gaz Galewice 3:4 (0:1)0:1 Gruszczyñski (40)0:2 T. Fornalczyk (47)0:3 Woœ (520:4 Opacki (61)1:4 Surma (75)2:4 Surma (77)3:4 Surma (87)Gal Gaz:  Komar, Kanicki (65 Jaroch), Gruszczyñski, Blew¹-ska, Krzy¿anowski, Iwanetzki (54 Opacki), Koper, Wojtczak(82 Marek), £. Fornalczyk, Woœ, T. Fornalczyk (54 Ciszewski).Przed meczem w Wieluniu wiadomo by³o, ¿e bêdzie toniezwykle ciekawe spotkanie z wielu powodów. W dru¿yniegalewickiej gra bowiem wiêkszoœæ pi³karzy wywodz¹cych siêw³aœnie z Wielunia, w dodatku jeszcze nie dawno wystêpuj¹-cych w tej dru¿ynie. A gra przeciw jeszcze niedawnym kole-gom zawsze wywo³uje pewne emocje. W dodatku dru¿ynêGal Gazu prowadzi trener Tomasz Jaworski, który równie¿ma sta¿ trenerski w Wieluniu. Dodatkowych emocji dodawa³fakt, ¿e Gal Gaz to przecie¿ aktualny lider. Od pocz¹tkuznacznie lepiej te obci¹¿enia znieœli galewiczanie i od po-cz¹tku spotkania byli dru¿yn¹ dyktuj¹c¹ warunki gry. Napierwsz¹ bramkê kibice musieli jednak czekaæ do 40 minuty.Wtedy to po rzucie ro¿nym pierwszego gola zdoby³ Krzysz-tof Gruszczyñski i do szatni galewiczanie schodzili z prze-wag¹ jednej bramki. Fantastycznie dla Gal Gazu rozpoczê³asiê druga po³owa. Ju¿ w 47 min. po rzucie wolnym wykony-wanym przez Karola Kanickiego drugiego gola strza³em wd³ugi róg bramki zdoby³ Tomasz Fornalczyk. Nieca³e piêæminut póŸniej w zamieszaniu pod bramk¹ wieluniañ naj-przytomniej zachowa³ siê Woœ i by³o 3:0. W 61 minucie DanielOpacki, który kilka minut wczeœniej zast¹pi³ Iwanetzkiegootrzyma³ pi³kê w naro¿niku pola karnego, min¹³ obroñcê isprytnym lobem nad wychodz¹cym bramkarzem WKS po razczwarty umieœci³ pi³kê w siatce. Zanosi³o siê na prawdziwypogrom wielninian. Tak siê jednak nie sta³o. Ostatni kwa-drans spotkania to popis chyba najlepszego obecnie pi³ka-rza WKS £ukasza Surmy, który popisa³ siê klasycznym hatrickiem i zmniejszy³ rozmiary pora¿ki. ryt
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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)
Nie pal – wystarczy 1 terapia! 7
lat praktyki – gwarancja skutecz-
noœci tel. 606175919 (19.09)
Masa¿ klasyczny, odchudzaj¹cy,
antycelulitowy. Preparaty odchu-
dzaj¹ce i od¿ywki dla sportowców,
witaminy, minera³y. Tel. 605 844
205 (10.10)

NIERUCHOMOŒCI
–SPRZEDAM

Sprzedam nieruchomoœæ o po-
wierzchni oko³o 75 arów w miej-
scowoœci Kowalew pod zabudowê.
Posiadam decyzje o warunkach
zabudowy domu jednorodzinne-
go. Tel. 667 273 170 (18.10)
Sprzedam mieszkanie w bloku o
pow. 61 m2 w Wieruszowie na ul.
Fabrycznej. Tel. 781 466 784
(18.10)
Sprzedam dom jednorodzinny w
Hanulinie na ul. Wolnoœci na
dzia³ce o pow.12 a. Tel. 696 952
383 (10.10)
Sprzedam mieszkanie o pow. 38
m2 w Wieruszowie na ul. Wschod-
niej. Tel. 603 101 809 (3.10)
Sprzedam dzia³kê o pow. 1,11 ha.
Teren zabudowy zagrodowej o
pow. 0,32 ha przy drodze asfalto-
wej. Przy dzia³ce sieæ wodoci¹go-
wa oraz napowietrzna linia ener-

getyczna. Szerokoœæ frontu dzia³-
ki 37,87. Dalej na pow. 0,38 ha
las- 50 lat - zwarcie przerywane
zadrzewienie - 0,6 drzewostan w
przewadze sosny oraz kilkanaœcie
sztuk dêbu w ró¿nym wieku. Na-
stêpna czêœæ dzia³ki to 0,41 ha
lasu sosnowego w I klasie – wiek
11/12 lat z du¿ymi wypadami przy
rowie melioracyjnym. W pobli¿u
Dom Wczasów Dzieciêcych i lasy
iglaste. Brak zad³u¿enia hipotecz-
nego! Tel 885 771 595 lub  78 59
78 511 (3.10)
Sprzedam dzia³kê o pow. 0,37 ha
oraz 0,76 ha w Sokolnikach, po-
wiat Wieruszów, woj. £ódzkie (za
szko³¹) tel. 062 78 31 036 (3.10)
Nowy dom w Kamionce 32 gm.
Boles³awiec. Na tej samej dzia³ce
o pow. 1200 m kw. Jest stodo³a,
drewniany dom do zamieszkania
oraz 1,5 ha ziemi ornej. Tylko
powa¿ne oferty ze zdolnoœci¹ kre-
dytow¹. www.blachu.EXIST.PL.
Tel. 0 511 060 568 (28.11)
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
powierzchni 1 ha. Dzia³ka po³o-
¿ona w Jutrkowie przy drodze
powiatowej Jutrków-Wieruszów, 6
km od gie³dy samochodowej. Tel.
(062) 78 42 128 (17.10)

NIERUCHOMOŒCI
-KUPIÊ /ZAMIENIÊ

Zamieniê mieszkanie M-3(47 m2)
na wiêksze w Wieruszowie. tel.
513 193 199 lub 512 168 932
(18.10)
Zamieniê mieszkanie w³asnoœcio-
we w Kêpnie, ul. Wiosny Ludów
M-3 na M-4 ( do 70 m2) oczywi-
œcie z dop³at¹. Mieszkanie kom-
fortowe + gara¿. Tel. 609 238 668
(10.10)
Kupiê dzia³kê budowlan¹ oko³o
15 arów w Wieruszowie lub okoli-

cy. Tel. 062 73 11 349 (3.10)

NIERUCHOMOŒCI
- WYNAJMÊ

/DO WYNAJÊCIA
Lokal do wynajêcia w centrum
Kêpna, 50 m2. Tel. 0 885125554
(17.10)
Wynajmê na terenie Kêpna lokal
biurowy do u¿ytku raz w tygodniu.
Tel. 608 098 203 (18.10)
Wynajmê firmie dom jednoro-
dzinny w Wieruszowie ( 3 poko-
je, ³azienka, kuchnia, gara¿, inter-
net) Tel. 0625 811 010 (3.10)
Pilnie potrzebujê kawalerki do
wynajêcia w Wieruszowie tel.
669 973 575 (3.10)
Do wynajêcia lokal handlowy o
pow. 100 m2 w Kêpnie od zaraz.
Tel. 888 361 697 (28.11)
Do wynajêcia mieszkanie m3  48
m2 w Wieruszowie, tel. 0667 782
335 (17.10)

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM

Sprzedam Poloneza Caro, rocznik
1993, pojemnoœæ1.6, instalacja
gazowa, kolor ciemnozielony,
przegl¹d wa¿ny do 05.08r.,OC do
01.08 r., stan dobry. Cena do
uzgodnienia. Tel. 0 605 585 562
(18.10)
Volkswagen Golf III, r. prod. 96,
5 drzwi, zielony metalik, 1,9 TDI,
Diesel, sprowadzony, zarejestrowa-
ny. Cena 12200 z³ oraz Opel Cor-
sa, 2005 r.1,3 TDCI diesel, mor-
ski metalik, 5- drzwi, klimatyzacja,
pe³na elektryka. Cena 27000z³.
Kupiony salon Polska. Tel.609 184
142 ( 10.10)
Ci¹gnik C-360, 81 r., kolor ¿ó³ty
niemalowany w dobrym stanie.
Tel. 062 78 38 179 (3.10)
VW GOLF III 1,8 GT 1993, czar-
ny Metalik, 3 drzwiowy, instalacja
gazowa; komputer obni¿ony,
utwardzony. ALUFFGI 15” lub
17”, sportowy wydech, stan dobry,
cena 7200 z³ - do uzgodnienia; tel.
669 393 823 lub 669 459 442
(10.10)
Mazda Sportowa 323F 16 V 1991r.
Poj. 1,6 cm3. Radio – odtwarzacz
na p³yty, centralny zamek, wspo-
maganie kierownicy, regulowana
kierownica, kolor szary metalik,
silnik w bardzo dobrym stanie,
roczny akumul. – cena 2490z³.
Tel. 062/ 78 36 574 /uszkodzony
prawy b³otnik/ Mieleszyn (10.10)
Audi 80, B4, Sedan 1993r.
2000cm3, zielony metalik, benzy-
na, instalacja gazowa, wspomaga-
nie kierownicy, ABS, elektr. szy-
berdach, hak., stan b. dobry. Cena
8.700,- z³. Wieluñ. Tel. 043/ 841
69 29, kom. 603 948 784 (17.10)
Sprzedam Ford Eskort, rok
prod.1995,1.8 16V Zetec+ gaz;
trzydrzwiowy, czerwony, ABS, cen-
tralny zamek, wspomaganie kie-
rownicy, 2xAirbag, alum.felgi, szy-
berdach, el. Szyby. Cena 6900 z³.
Tel. 667 345 478 lub 507 028 121
(18.10)

PRACA – DAM
Chcia³byœ znacznie polepszyæ
swoj¹ sytuacjê materialn¹ pracu-
j¹c 2 godziny dziennie. Zadzwoñ
tel. 669 018 757 (17.10 PM)

Zatrudniê kierowcê kat. C+E.
Transport krajowy. Galewice. Tel.
062 78 382 72 lub 0 600 872 130
(10.10)
Poszukujê diagnosty na okrêgow¹
stacjê kontroli pojazdów. Tel. 062
78 18 254 lub 0 501 407 891
(3.10)
PPHU Pilarek poszukuje diagno-
sty na okrêgow¹ stacje kontroli
pojazdów. Bardzo dobre warunki
finansowe. Tel. 062 78 182 54 lub
0 504 407 891 (3.10)
Firma zatrudni kierowców z kat.
C+E oraz osobê na stanowisko
serwisanta. Dobre warunki pracy
i p³acy. Tel. 062 78 249 68 (03.10)
Firma budowlana zatrudni mura-
rzy, tynkarzy. Praca we Wroc³awiu.
Proszê dzwoniæ pod nr
516 195 429 (10.10)

PRACA – SZUKAM
Szukam pracy w biurze ewentual-
nie w handlu na terenie Wieru-
szowa, Kêpna i okolic. Posiadam
ubezpieczenie KRUS, 10 – letni
sta¿ pracy w ksiêgowoœci. Tel.
606 469 087(18.10)

SPRZEDAM
Sprzedam rozrzutnik obornika 1
osiowy, rok produkcji 1986. Stan
bardzo dobry. Zu¿ycie 20 %.Tel.
062 78 14 121 lub 695 284 480
(18.10)
Sprzedam jêczmieñ. Tel. 662
018 792 lub 694 679 857 (17.10)
Sprzedam krzewy ozdobne w
Hurcie – detalu. Atrakcyjne ceny.
Osiek 185 a, gmina Galewice. Tel.
062 78 439 982 lub 691 914 071
(10.10)
Sprzedam gruz. Tel.600 248 857
lub 062 78 406 36 (10.10)
Sprzedam ja³ówki mieszañce, 50
% rasy limuse. 4 sztuki – 15 –
miesiêczne. Cena do uzgodnienia.
Tel. 062 78 61 119 lub 667 951
119 (10.10)
Sprzedam fotelik samochodowy –
noside³ko dla dzieci o wadze 13
kg, firmy CONEGO. Ma³o u¿ywa-
ny, bardzo dobry stan. Kolor jasno
niebieski, jest jeszcze na gwarancji
do 12.02 2008 r. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 661 943 548 (3.10)
Sprzedam wypoczynek skórzany
(3,2,1)- br¹zowa skóra, dêbowe
stela¿e, segment z dêbu (szer.
3,30) z podœwietlan¹ witryn¹ po-
œrodku oraz kompletn¹ sypialniê
z drewna sosnowego. Mo¿liwoœæ
kupienia osobno. Tel. 0 663 87 99
37 lub 062 78 38 305  (3.10)
Sprzeda¿ drewna opa³owego i
kominkowego - sezonowanego.
Du¿y wybór gatunku drewna.
Ceny konkurencyjne. DOWÓZ
GRATIS! Tel. 0 605 74 24 10
(3.10)
Sprzedam reproduktora rasy York,
shih-TZU; tel. 609 607 337 lub
062 78 46 568 (03.10)
Sprzedam drewno kominkowe,
transport do klienta gratis; tel.
607 144 525 (10.10)
TANIA ODZIE¯ U¯YWANA, FI-
RANY, ZAS£ONY, RÊCZNIKI,
POŒCIEL. Dobra jakoœæ – niskie
ceny. Rynek 24 I piêtro (obok
Providenta nad PIZZERI¥
„PEPO”).(7.11)

US£UGI
Naprawa pralek automatycznych
i lodówe.Wieruszów, ul. Warszaw-
ska 86a. Tel. 0 607 419 959 lub
0 607 419 958 (18.10)

Przyjmê zlecenie docieplenia bu-
dynku, wykonanie instalacji elek-
trycznej, p³atkowanie, prace wy-
koñczeniowe. Szybko, tanio solid-
nie. tel. 603 386 752 (17.10)
Odzie¿ u¿ywana Hurt Niesort
Niemcy – 3,60z³ /kg netto, czy-
œciwo – 1,50z³ /kg brutto,Sort
Niemcy – 13,50 z³ / kg. Tel. 663
582 857 lub 609 608 225 (10.10)
Us³ugi w zakresie monta¿u wiêŸb
i pokryæ dachowych. Tel. 0 889
747 930 (3.10)
Wyjazdy do Niemiec do opieki
nad starszymi osobami. Tel.
0625831056 (3.10)
Przyjmê prace remontowe ze spe-
cjalizacj¹ uk³adania p³ytek i regip-
sów. Tel. 0 889 163 303 (3.10)
Przewozy osobowe, krajowe i miê-
dzynarodowe, licencjonowane.
Transport na lawetach. Niskie
ceny, faktury VAT. Tel.
0 607 350 130 (17.10 st)
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)
Us³ugi remontowo-budowlane w
zakresie wyrób i monta¿ schodów,
pod³óg, regipsy, tynki i inne pra-
ce wykoñczeniowe, nr tel.
697 786 841 (31.10)

RÓ¯NE
Wró¿ka – na wczeœniejsze zapisy.
Wró¿y z kart, r¹k, fotografii. Wiad.
tel. (062) 78 19 924. (b)

TOWARZYSKIE
Poznam pani¹ do niezobowi¹zu-
j¹cych spotkañ towarzyskich. SMS
pod nr. 889 055 869 (26.10)
Kawaler bez na³ogów, szczery,
uczciwy, lat 35, 180 cm, pozna
uczciw¹ i niepal¹c¹ pani¹ w wie-
ku 27 – 43 lat, która pragnie za-
³o¿yæ szczêœliw¹ katolick¹ rodzinê.
Tel. 062 731 64 93 dzwoniæ po
godz.18 – tej, prosiæ Janka, e-mail:
janusz196@vp.pl (09)
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projekt: kopermedia@wp.pl

Zespó³ Muzyczny
„BLUE NOTE”

Najlepsza
muzyka.

Obs³ugujemy
wesela, bale,
studniówki.

Tel.  504 196 115

PILNIE POTRZEBUJEMY
DO PRACY KIEROWCÓW

WA¯NE BADANIE LEKARSKIE
KURS NA PRZEWÓZ RZECZY

PSYCHOTESTY
PRAWO JAZDY

KATEGORIA C+E

ELEKTRYK
Z UPRAWNIENIAMI
DO WYKONYWANIA

ZAWODU
TEL. KONTAKTOWY: 509 855

625 LUB 062 58 11 090

Przyjmê do pracy
od zaraz:

krawcowe, tapicerów,
stolarzy

i kierowców C+E.

Tel. 062 78 41 636
Wieruszów

0694 427 239

WYSOKIE ZAROBKI

Zatrudniê osobê
do prowadzenia

ksiêgowoœci
w firmie meblowej

(mile widziana znajomoœæ
jêzyka angielskiego).

Zatrudniê równie¿
kierowców z kat. C, E

oraz stolarzy i tapicerów.

Praca w Wieruszowie.

Tel. 0 694 427 239

Szko³a sprzeda tanio
ceg³ê bia³¹
pochodz¹c¹
z rozbiórki.
Informacja:

Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych

w Wieruszowie,
tel. 062 78 41 321.

Gospodarstwo Rolne
Wies³aw Wawrzyniak

w Lubczynie kupi
ziemniaki odpady
lub przemys³owe.

Oferujemy równie¿
do sprzeda¿y

szory do koni.
Informacje tel.
062 7843628

ZATRUDNIMY OPIEKUNKI DO PRACY W NIEMCZECH 

 

Zatrudnimy Panie do pracy w Niemczech jako 

opiekunki seniora, na okres od 3 do 6 miesięcy. 

Umowa zawarta w Polsce, opłacony ZUS i podatki.  

 

Podanie, CV prosimy składać pocztą lub osobiście: 

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego EPROCO  

Agencja Pracy Tymczasowej 63-400 Ostrów Wlkp.  

ul. Chłapowskiego 87, 

Tel . (062) 592-30-10 

 

NOWE MEBLE SOSNOWE:

£Ó¯KA OD 249,00 z³
SZAFKI NOCNE OD 99,00 z³
KOMODY OD 199,00 z³
STO£Y + 4 KRZES£A OD 599,00 z³
SZAFY, WITRYNY, GARDEROBY,
BIURKA, KRZES£A

NOWE MEBLE RÊCZNIE
RZEZBIONE
Z DREWNA
EGZOTYCZNEGO.
NOWE WYPOCZYNKI
ZE SKÓRY Z FUNKCJA
SPANIA OD 2699,00 z³
U¯YWANE WYPOCZYNKI
ZE SKÓRY OD 999,00 z³
SOFY OD 399,00 z³

SKLEP MEBLE STYL0WE I AGD
ZA 50% WARTOŒCI

WIERUSZÓW UL. WARSZAWSKA 46a 1 PIÊTRO
POLECA:

NAJTAÑSZE
CH£ODZIARKO-ZAMRA¯ARKI:

CANDY OD 499,00 z³
SUSZARKI DO GRZYBÓW 84,00z³

PI£Y SPALINOWE GRYZZLI OD 499,00 z³
PI£Y ELEKT. 2000 WATT OD 299,00 z³

MASZYNKI DO MIÊSA OD 149,00 z³
SOKOWIRÓWKI 79,00 z³
MASA¯ERY OD 44,99 z³

MIKSERY OD 29,99 z³
CZAJNIKI BEZPRZEWODOWE OD 29,99 z³

PROSTOWNICE CERAMICZNE OD 39,00 z³
LOKÓWKI OD W£OSÓW OD 25,00 z³
SUSZARKI DO W£OSÓW OD 24,99 z³

¯ELAZKA OD 29,99 z³
CIŒNIENIOMIERZ OD 49,99 z³

EKSPRES CIŒNIENIOWY 15 BAR OD 149,00 z³
FRYTKOWNICE 2100 WATT OD 119,00 z³

STYLOWE LUSTRA W DREWNIANYCH RAMACH.
DREWNIANE STOJ¥CE ZEGARY OD 999,00 z³
OBRAZY W STYLOWYCH RAMACH Z DREWNA.
ZEGARY WISZ¥CE I KOMINKOWE OD 19,99 z³
CERAMIKA CHIÑSKA, MOSI¥DZ, RATAN, WIKLINA, LAMPY
DOGODNE RATY, DOWÓZ GRATIS, PREZENTY
ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 9 DO 17-TEJ

Odbitki Ekspresowe
Fotokiosk - saamoobs³uga

- zdjêcia z komórki

- Profesjonalne Studio Fotograficzne
- Cyfrowa obróbka zdjêæ
- Sklep foto
- Videofilmowanie

I.J. KANIA
FOTO VIDEO

98-400 Wieruszów,
ul. Warszawska 43
tel. 0-62/7831495,
kom. 0601/560472,
www.foto-kania.pl

Poszukujê kierowcy
z samochodem do
rozwozu sprzêtu

AGD.
Mix Electronis S.A,

Rynek 25
w Wieruszowie.

Tel.062 78 31 736

Og³oszenie o przetargu
Wieruszowski Dom Kultury og³asza przetarg

pisemny nieograniczony na dzier¿awê
pomieszczeñ WDK – teren Wieruszowskiego
Domu Kultury, ul. Rynek 8/9 na dzia³alnoœæ

kawiarniano-klubow¹ oraz organizacji
przyjêæ okolicznoœciowych

Opis przedmiotu dzier¿awy
a) Kawiarnia z osobnym wejœciem zewnêtrznym
b) Pomieszczenia kuchenne przylegaj¹ce do sali widowiskowej WDK

Warunki uczestnictwa w przetargu
1.Oferta
Oferta w formie pisemnej powinna zawieraæ:
a) oznaczenie oferenta (imiê, nazwisko, nazwê pod któr¹ przedsiêbior-

ca prowadzi dzia³alnoœæ oraz jego adres)
b) datê sporz¹dzenie oferty
c) oœwiadczenie oferenta, ¿e zapozna³ siê z warunkami umowy, regula-

minu przetargu i przyjmuje warunki bez zastrze¿eñ
d) oferowan¹ wysokoœæ miesiêcznego czynszu za dzier¿awion¹ nieru-

chomoœæ (stawka +VAT)
2. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
a) zaakceptowany projekt umowy dzier¿awy oraz regulamin przetargu,
(które mo¿na odebraæ w siedzibie WDK) poprzez z³o¿enie podpisu

pod tymi dokumentami
b) koncepcjê prowadzenia dzia³alnoœci w dzier¿awionych pomieszcze-

niach
uwzglêdniaj¹c¹ charakter obiektu, warunki lokalowe oraz po³o¿enie

obiektu
w strefie zamieszkania
c) koncepcjê remontu pomieszczeñ z wyznaczonym terminem realizacji
d) formê wspó³pracy z WDK przy organizacji du¿ych przedsiêwziêæ kul-

turalnych, w tym partycypowania w ich kosztach
e) potwierdzenie wp³aty wadium w wysokoœci 500 z³, (które nale¿y wp³a-

ciæ w kasie WDK)
Oferta powinna byæ podpisana przez oferenta. Oferty nale¿y sk³adaæ w

zabezpieczonej i opisanej kopercie. Kopertê nale¿y opatrzyæ napisem
„Przetarg na kawiarniê WDK”
3. Terminy
Termin sk³adania ofert do dnia 16 paŸdziernika br. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 17 paŸdziernika br. o godz. 12. Po otwarciu ofert

podane zostan¹ stawki czynszu oferowane przez oferentów
3. Warunki wyboru oferty
O wyborze oferty bêd¹ decydowa³y czynniki takie jak:
- zaoferowana stawka czynszu
- koncepcja prowadzonej dzia³alnoœci
- koncepcja remontu dzier¿awionych pomieszczeñ i forma wspó³pracy z

WDK przy realizacji du¿ych przedsiêwziêæ kulturalnych
Informacje dodatkowe na temat przetargu mo¿na uzyskaæ w siedzibie

WDK, ul. Rynek 8/9, Wieruszów, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10
- 16.00 tel.062 78-41-080.

Pomieszczenia mo¿na ogl¹daæ w godz. 16.00 - 20.00 po uprzednim
zg³oszeniu do sekretariatu WDK i ustaleniu terminu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia prze-
targu bez podania przyczyn.

Anna Niesobska
Dyr. WDK
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Przysz³y na œwiat...

Dnia 25.09.2007 r. o godz.12.40 ur-
rodzi³a siê Natalia, córka pañstwa
Justyny i Mariana Hadryœ z m. Sie-
mianice – Klasak. Dziewczynka wa¿y
2850 g i ma 51 cm.

Dnia 24.09.2007 r. o godz.15.30
urodzi³a siê Oliwia, córka pañstwa-
Agnieszki i Marcina Jakuszewskich z
m. Kr¹¿kowy. Dziewczynka wa¿y 3460
g i ma 54 cm.

Dnia 23.09.2007 r. o godz. 14.05
urodzi³ siê Nikodem, syn pañstwa
Anny Fras i Rafa³a Chudziaka z Kêp-
na. Ch³opiec wa¿y 4170 g i ma 58 cm.

Dnia 24.09.2007 r. o godz.10.05
urodzi³ siê Igor, syn pañstwa El¿biety
i DariuszaLemiech z m. Tabor Ma³y
– Utrata.Ch³opiec wa¿y 3260 g i ma
55 cm.

Dnia 24.09.2007 r. o godz.2.40 uro-
dzi³a siê Milena, córka pañstwa Do-
roty i Jaros³awa Lemaników z Dar-
nowca. Dziewczynka wa¿y 3500 g i ma
55 cm.

Dnia 23.09.2007 r. o godz.23.00 uro-
dzi³a siê Martyna, córka pañstwa Ewy
i Karola Kowalczyków z Ostrówca.
Dzieczynka wa¿y 3500 g i ma 55 cm.

Dnia 27.09.2007 r. o godz.21.25
urodzi³a siê Julia, córka pañstwa Ka-
tarzyny i Micha³a Olejników z m. S³u-
pia k/Kêpna.Dziewczynka wa¿y 3470
g i ma 54 cm.

Dnia 27.09.2007 r. o godz.17.20
urodzi³a siê Michalina, córka pañstwa
Aleksandry i Romana Jokiel z Lasek.
Dziewczynka wa¿y 3920 g i ma 55 cm.

Dnia 27.09.2007 r. o godz. 20.20
urodzi³ siê Przemys³aw, syn pañstwa
Jadwigi i Marcina JóŸwiakowskich z
m. Zmyœlona S³upska. Ch³opiec wa¿y
4030 g i ma 58 cm

Dnia 29.09.2007 r. o godz.6.00 uro-
dzi³a siê Maja, Katarzyna; córka pañ-
stwa Beaty Zubrzyckiej i £ukasza
Mróz z Domanina. Dziewczynka wa¿y
3010 g i ma 52 cm.

Dnia 29.09.2007 r. o godz.23.30
urodzi³a siê Julia, córka pañstwa Be-
aty i Piotra Wrzalskich z Kêpna.
Dziewczynka wa¿y 3120 g i ma 53 cm.

Dnia 27.09.2007 r. o godz. 4.25 uro-
dzi³ siê Przemek, syn pañstwa Anny i
Zbigniewa Zacharz z Sycowa.Ch³opiec
wa¿y 3650 g i ma 58 cm.

Dnia 27.09.2007 r. o godz. 10.30
urodzi³a siê Sara, córka pañstwa Anny
i Rafa³a Polak z Dalanowa. Dziewczyn-
ka wa¿y 3900 g i ma 56 cm.

Tekst&foto: Ma£a

23.09-23.10
to zodiakalne Wagi

WIERUSZÓW

Dnia 24.09.2007 r. o godz.11.45
urodzi³a siê Oliwia, córka pañstwa
Eweliny i Micha³a £ykowskich z Kra-
janki. Dziewczynka wa¿y 3600 g i ma
54 cm.

Dnia 24.09.2007 r. o godz.9.35 uro-
dzi³a siê Julia, córka pañstwa Ewy i
Jaros³awa Miesza³a z Osieka. Dziew-
czynka wa¿y 3300g i ma 53 cm.

Dnia 25.09.2007 r. o godz. 13.15
urodzi³a siê córka Agnieszki Rabiega
z Osowej. Dziewczynka wa¿y 3100 g i
ma 55 cm.

Dnia 28.09.2007 r. o godz.22.50 uro-
dzi³a siê Martyna, córka pañstwa
Agnieszki i Zbigniewa Szymañskich z
Wieruszowa. Dziewczynka wa¿y 4000 g
i ma 58 cm.

Turniej Tañca
VI Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego
„O puchar prezesa BOT Elektrowni Opole S.A.”

Zuzanna Bochnio i Marcin Kruszelniki

Lidia Grabarek i Waldemar Radefeld

Agata Jeziorna, Marcin Hoja oraz Weronika Zalesiñska i Mariusz Wójcik

Dnia 22 wrzeœnia rozegrano tur-
niej Tañca Towarzyskiego w Brze-
ziu k/Opola. W turnieju ogó³em
udzia³ bra³o 30 klubów z ca³ej Pol-
ski. Zawody prowadzi³ Janusz Stê-
pek. Muzykê zapewni³ G. Pasek i
K. Jakubczyk. Obs³ug¹ medyczn¹
zajmowa³a siê B. G³ówka. W Tur-
nieju z naszego terenu wziê³o
udzia³ Studio Tañca „ Retro” przy
KOSiR z trenerem i choreografem
Paw³em Wielgoszem. Prawie w ka¿-
dej kombinacji sêdzi¹ g³ównym by³
K. Michlik. Nasza grupa bra³a
udzia³ w 3 kategoriach. Kategoria
8 – 9 lat. Klasa: H. Styl kombinacji

3T; Agata Jeziorna, Marcin Hoja
oraz Weronika Zalesiñska, Mariusz
Wójcik zajêli II miejsce (walc an-
gielski, quick step, samba, cha
cha).W kategorii 10-11 lat. Klasa;
H. Styl kombinacji 3T: 1. Zuzanna
Ochnio i Marcin Kruszelnicki zajê-
li pierwsze miejsce( walc angielski,
quick step samba, cha cha). W ka-
tegorii pow. 15 lat. Klas.H.  Styl
kombinacje 8T, Lidia Grabarek i  i
Waldemar Radefeld zajêli II miej-
sce( w kombinacji tañców standar-
dowych i latynoamerykañskich).

Ma£a,
zdjêcia P. Wielgosz.

Lidia Grabarek i Waldemar Radefeld

KÊPNO
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Aktualne
oferty pracy

PUP Kêpno
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: handlowiec
stanowisko: kelner
stanowisko: pomoc kuchenna
stanowisko: kucharz
stanowisko: cukiernik
stanowisko: blacharz samochodowy
stanowisko: lakiernik samochodowy
stanowisko: mechanik samochodowy
stanowisko: mechanik maszyn
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: murarz
stanowisko: kierowca kat. C
stanowisko: p³ytkarz
stanowisko: dekarz
stanowisko: monta¿ysta p³yt
gipsowo-kartonowych
stanowisko: malarz
stanowisko: elektryk
stanowisko: operator dŸwigu
stanowisko: operator koparki
stanowisko: hydraulik
stanowisko: stolarz
stanowisko: tapicer – pomocnik
stanowisko: lakiernik meblowy
stanowisko: krojcza
stanowisko: krawcowa w tapicerstwie
stanowisko: krawcowa
stanowisko: œlusarz-spawacz
stanowisko: in¿ynier mechanik
stanowisko: œlusarz maszynowy
stanowisko: operator maszyn
sterowanych numerycznie
stanowisko: operator maszyn
do obróbki metali
stanowisko: tokarz – frezer
stanowisko: monter konstr. stalowych
stanowisko: elektromechanik
stanowisko: informatyk
stanowisko: pracownik fizyczny
stanowisko: robotnik drogowy
stanowisko: pakowacz
stanowisko: drobiarz
stanowisko: palacz
stanowisko: doradca klienta w firmie fi-
nansowej
stanowisko: nauczyciel jêzyka ang.
stanowisko: lektorzy, trenerzy
stanowisko: operator maszyn do ciêcia
z³omu
stanowisko: pielêgniarka
stanowisko: osoba do roznoszenia ulotek

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ:
OFERTY PRACY  78-203-69; 607 174 608

PUP Wieruszów
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: ubojowy
stanowisko: pomocnik cukiernika
stanowisko: krojczy
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: cukiernik
stanowisko: spawacz, œlusarz
stanowisko: pracownik do monta¿u wind
stanowisko: blacharz
stanowisko: pomocnik warsztatu
stanowisko: tapicer, pomoc tapicera, sto-
larz, pomoc stolarza

Oferty przeznaczone s¹ dla osób bezrobot-
nych zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy

Szczegó³owe informacje na temat za-
mieszczanych ofert pracy mo¿na uzy-
skaæ pod numerem telefonu 062 78
41 553 wew. 26 lub osobiœcie w sie-
dzibie Urzêdu Pracy.

WUP w £odzi prowadzi nabór kobiet
do zbioru owoców w Hiszpanii. Szcze-
gó³owe informacje na temat ofert za-
mieszczone s¹ na stronie internetowej
WUP w £odzi

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WIERUSZOWA
z dnia 18 wrzeœnia 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.) oraz uchwa³y
Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr XIV/86/2007 z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.
w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania na obszarze Gminy
Wieruszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 i 2 w Wieruszowie, nr 8
w KuŸnicy Skakawskiej, nr 9 w Pieczyskach zosta³ dostosowany do
potrzeb wyborców niepe³nosprawnych, którzy mog¹ w nich g³osowaæ
po z³o¿eniu wniosku do dnia 11 paŸdziernika 2007 r. do Urzêdu Miej-
skiego w Wieruszowie o dopisanie do spisu wyborców w tym obwo-
dzie g³osowania. Lokale wyborcze w dniu 21 paŸdziernika 2007 r.
bêd¹ czynne w godzinach od 6.00 – 20.00. Przed przyst¹pieniem do
g³osowania wyborca obowi¹zany bêdzie okazaæ obwodowej komisji
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjêciem umo¿liwia-
j¹cym stwierdzenie to¿samoœci. Informacje w sprawach rejestru i spisu
wyborców oraz zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania mo¿na uzyskaæ
w Urzêdzie Miejskim w Wieruszowie w pokoju  nr  36 - ewidencja
ludnoœci lub pod numerem telefonu 0627841001.

Burmistrz Wieruszowa
/-/ Iwona Szkopiñska

Numer 

obwodu 

głosowania 

 

Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej 

komisji  

wyborczej 

1 Miasto Wieruszów 
Ulice: 
Graniczna, Kępińska, Kolejowa, Kuźnicka, Mirkowska, 
Myszkowiaka, Ostrzeszowska, Podzamcze, Rzadkiego, 
Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Teklinowska, Willowa 

 
Zespół Szkół Nr 2  

w Wieruszowie 
ul. Teklinowska 27 

2 Miasto Wieruszów 
Ulice: 
Bolesławiecka, Buczka, Ciemna, Cmentarna, Dąbrowskiego, 
Jana Pawła II, Kaliska, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Mała, 
Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowa, Nowotki, Ogrodowa, Okrzei, 
Parkowa, Polna, Rynek, Słoneczna, Sportowa, 19 Stycznia, 
Świerczewskiego, Warszawcka od nr 1 – 43a, Wieluńska od nr 
1 – 18, Witosa, Wrcławska, Zamkowa, Zielona 

 
 

Urząd Miejski  
W Wieruszowie 
ul. Rynek 1 - 7 

3 Miasto Wieruszów 
Ulice: 
Bareły, Broniewskiego, Fabryczna od nr 1 – 35, Jałowcowa, 
Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasickiego, Leśna, 
Marianów, Orzeszkowej, Osiedlowa, Osiedle Fabryczna bl. I, 
Osiedle Waryńskiego, PKWN, XXV Lecia PRL, Prusa, 
Przejazd, Sienkiewicza, Sosnowa, Spacerowa, Szkolna, 
Ustronna, Warszawska od nr 44 – 90 a, Waryńskiego, 
Wieluńska od nr 19 – 24, Wschodnia 

 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Wieruszowie 
ul. Fabryczna 1 

4 Miasto Wieruszów 
Osiedle Fabryczna bl. II - XIII 

Gimnazjum Nr 1 
w Wieruszowie 

ul. Warszawska 123 a 
5 Miasto Wieruszów 

Ulice: 
Akacjowa, Brzozowa, Handlowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kordeckiego, Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, Osiedle 
Warszawska bl. I – VI, 
Szpitalna, Warszawska od nr 91- 160, Wieluńska od nr 25 – 
58 a, Wiśniowa   

 
 

Gimnazjum Nr 1 
w Wieruszowie 

ul. Warszawska 123 a 

6 Sołectwo  Wyszanów 
Sołectwo  Lubczyna 

Szkoła Podstawowa  
w Wyszanowie 
ul. Szkolna10 

7 Sołectwo Teklinów 
Sołectwo Jutrków 

Szkoła Podstawowa  
w Teklinowie 

8 Sołectwo  Kuźnica Skak. 
ul. Kępińska, Dobrydział, Skakawa,  
Sołectwo  Mieleszynek 
Sołectwo Klatka 
                 Mesznary 

 
Budynek Szkolny 

w Kuźnicy Skakawskiej 

9 Sołectwo  Pieczyska 
                 Grześka 
Sołectwo Chobanin 
                 Górka Wieruszowska 

 
Szkoła Podstawowa  

w Pieczyskach 

10 Sołectwo  Mirków Budynek Szkolny  
w Mirkowie 

11 Sołectwo  Kowalówka 
Sołectwo  Polesie 
                 Sopel 
Sołectwo  Cieszęcin 

 
Szkoła Podstawowa  

w Cieszęcinie 

12 Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieruszowie 

Szpital Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  
w Wieruszowie 

ul. Warszawska 104 
 

Gmina Galewice
informuje,

¿e w siedzibie Urzêdu Gminy w Galewicach na ta-
blicy og³oszeñ urzêdowych zosta³ podany do publicz-
nej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci zabudowanej,
przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetar-
gowej, oznaczonej numerem dzia³ki 694/2 i 693/2,
po³o¿onej w obrêbie Ostrówka.

Wójt Gminy
mgr Lech Baliñski

GRINDHOUSE vol. 1
Dnia: 7 paŸdziernika 2007r. Godz. 18°°
Prod. USA
Horror.

Karol Papie¿, który pozosta³ cz³owiekiem
Dnia: 14 paŸdziernika 2007r. Godz.16°°
Prod. W³ochy
Dramat biograficzny.
Wstêp wolny.

7 KRASNOLUDKÓW - LAS TO ZA MALO
Dnia: 21 paŸdziernika 2007r. Godz. 17°°
Prod. Niemcy
Komedia w polskiej wersji jêzykowej.

HARRY PORTER I ZAKON FENIKSA
Dnia: 28 paŸdziernika 2007r. Godz.17°°
W dniach: 29-31 paŸdziernika 2007r.
Godz. 9°°( seanse zbiorowe dla szkó³)
Prod. USA
Kino familijne/fantasy.

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.wdk.com.pl.

W niedziele wieczorem z piwnicy budynku PKO
wydobywa³ siê dym. Na szczêœcie nie dosz³o do
po¿aru, a jedynie zadymienia z pieca.

/red/

Grzyby obrodzi³y
w tym roku

UWAGA! Mieszkañcy gminy Bralin!!!

W dniu 07.10.2007 r. w godzinach 10.00-14.00 w
Gimnazjum w Bralinie Bêdzie pobierana krew /
honorowo/ na potrzeby Szpitali w Wielkopolsce

Kobiety i mê¿czyŸni w wieku 18 - 65 lat Proszeni
s¹ o zg³aszanie siê po lekkim posi³ku

- z dowodem osobistym
Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legity-

macjê honorowego dawcy krwi.
Ma wykonane bezp³atnie: grupê krwi i Rh, badanie

przeciwcia³, anty HIV i anty HCV, badanie HBs, RNA-
HCV, DNA-HBV- test ki³owy z mo¿liwoœci¹ odpisów.

Zapraszamy
Kierownik Oddzia³u Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Ostrzeszowie
lek. med. Stanis³aw Walkiewicz

Specjalista chirurg i organizacji ochrony zdrowia

Wójt Gminy Bralin
in¿. Roman Wojtysiak
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OKNAR s.j.
Œwiba 78
Tel: (0-62) 79 12 800
Fax: 79 12 801
e-mail:oknar@post.pl

www.oknar.pl

s.j.

Hotel Wielkopolski w Siemianicach
zaprasza na:

Wesela – ju¿ od 70 z³
Imprezy okolicznoœciowe, osiemnastki, stypy.

Do 150 osób.
Kuchnia oferuje tradycyjne smaczne potrawy.

Tel kontaktowy: (0 62) 78 189 17
Wolne terminy w 2008 roku.

Zapraszamy!


