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informacje

RADIO I TV SUD
KĘPIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
zapraszają
na znakomitą operetkę JOHANA STRAUSSA pt.: -

„BARON CYGAŃSKI”

w wykonaniu solistów, chóru, baletu i orkiestry
TEATRU MUZYCZNEGO Z ŁODZI
w dniu 15.03.2008r. /sobota/ godz. 18:00 – Hala KOSiR

PO RAZ PIERWSZY W KĘPNIE!
WYDARZENIE ROKU 2008!

kępno

Mistrzostwa Gminy Bolesławiec w Tenisie Stołowym

Policyjna akcja na krajowej Ósemce

W dniu 24 lutego 2008 roku od godz. 13.00 na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Żdżarach odbyły się Mistrzostwa Gminy Bolesławiec w TENISIE STOŁOWYM.

Sekcja Prewencji i Sekcja Ruchu Drogowego KPP w Kępnie przeprowadziła 27 lutego działania
pod kryptonimem “BEZPIECZNE MIASTA-BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ”. Jako miejsce
działań została wybrana droga karjowa nr 8.

I. Celem Mistrzostw było :
- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku lokalnym
- propagowanie aktywności ruchowej
- wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych

Jednym z podstawowych celów
działań była ochrona szlaków komunikacyjnych o charakterze krajowym, na terenie powiatu kępińskiego przed przestepczością związaną
z ruchem kołowym między innymi
poprzez eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych uczestników,
zarówno kierujących jak i pieszych.
W związku z powyższym podjęto
zintensyfikowane działania przy
współudziale jednostek ościennych
tj.: KPP w Oleśnicy oraz KPP w Wieruszowie, a także przy współudziale
Straży Granicznej z Kalisza, Urzędu
Celnego z Kalisza, oraz Inspekcji
Transportu Drogowego, w przedsięwzięciu udział wzięła również
Grupa Realizacyjna KPP w Kępnie.
W trakcie działań ustawiono dwa
punkty kontrolne w m. Słupia p.
Bralinem oraz w m. Olszowa. W
działaniach łącznie udział wzięło 18
funkcjonariuszy z KPP w Kępnie, 4
funkcjonariuszy Straży Granicznej,
4 funkcjonariuszy Urzędu Celnego
i 4 funkcjonariuszy ITD. Podczas

II. Organizatorzy:
- Urząd Gminy w Bolesławcu
- Międzyszkolny Organizator Sportu p. Andrzej Dratwa

III. Kategorie wiekowe:
- do 13 lat (Szkoła Podstawowa)
Sprzedaż biletów: od 11.02.2008r. w sekretariacie KOSiR, ul. Walki Młodych 9 - do 17 lat (Gimnazjum)
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 i na recepcji hala NON STOP - powyżej 17 lat (Open)
oraz Punkt Opłat Rachunków w INTERMARCHE. Tel. Biuro – 62/ 79 127 10,
IV. Nagrody:
Menedżer – 62/ 79 127 12 kom. 600 368 416
- medale
Bilety w cenie 40 zł – miejsca siedzące – parkiet /płyta główna/
- dyplomy
i 50 zł miejsca siedzące numerowane na trybunie głównej
Przyjmujemy zamówienia grupowe i indywidualne.
Klasyfikacja medalowa:
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

„BARON CYGAŃSKI” JOHANA STRAUSSA
„...Baron Cygański” to jeden najpopularniejszych i najbardziej lubianych
dzieł Johanna Straussa II, słusznie okrzyknięty arcydziełem.
„Baron Cygański” to nie tylko melodramat, historia miłości pięknej Cyganki
Saffii i młodego węgierskiego szlachcica, Sandora Barinkaya, który w wyniku
splotu rozmaitych wydarzeń zostaje tytułowym cygańskim baronem. To przede
wszystkim wspaniała muzyka Johanna Straussa II, mistrza tamtych czasów
– chwytliwe arie i kuplety, pełne namiętności cygańskie pieśni... Wszystko, co
zachwyciło na premierze zachwyca niezmiernie przez lata...”
Bogusław Kaczyński

MOŻESZ POMÓC!!!
URATUJ ŻYCIE TOMKOWI
Jesteśmy mieszkańcami miejscowości Krzyż w gminie Czastary. Nasz synek
Tomek Kmiecik ma 6 lat, od 4 miesiąca życia
choruje na przewlekłą, autoimmunologiczną,
oporną na leczenie małopłytkowość.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą
o pomoc i przekazanie jakichkolwiek wpłat
lub 1% odpisu z zeznania podatkowego za
20007r. na konto założone dla Tomka. Mamy
nadzieję, że dzięki Państwa wielkim sercom, a
także wspaniałym lekarzom uda się dokładnie
zdiagnozować chorobę Tomka i wyleczyć go,
by dać mu szansę na normalny rozwój, wesołe
dzieciństwo, którego dotąd nigdy nie zaznał i
wielką nadzieję na wygranie z tą groźną chorobą.
A wyrazami szacunku
Aneta i Robert Kmiecik

PRZEKAŻ 1% PODATKU ZA 2007 rok
Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
ul. Świdnicka 53,50-030 Wrocław
KRS 0000086210, PKO BP IV Oddział Wrocław
Konto: 21 1020 5242 0000 2802 0127 9512, z tytułem wpłaty: „Dla:
Tomasz Kmiecik (156)”

Dziękujemy

Uwaga! Mieszkańcy Gminy Trzcinica
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Szkoła Podstawowa – dziewcząt
I miejsce – Świsulska Kinga (Bolesławiec)
Szkoła Podstawowa – chłopców
I miejsce – Piekielny Leopold (Żdżary)
II miejsce – Melich Mateusz (Bolesławiec)
III miejsce –Cierkorz Bartłomiej (Żdżary)
Gimnazjum – dziewcząt
I miejsce – Piekielna Marzena (Żdżary)

Policjanci na
kępińskim targowisku
Trzech obywateli Bułagrii i trzy kobiety tej samej narodowości
handlowały bez wymaganego zezwolenia na terenie kępińskiego
targowiska. Cała szóstka wpadła podczas akcji
Sekcji Prewncji Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
pod kryptonimem ,,Cudzoziemiec’’.
Policyjne działania na kępińskim
targowisku prowadzono w miniony
wtorek, 26 lutego. Policyjna grupa,
która niespodziewanie pojawiła sią
na placu handlowym sprawdzała
obywateli innych państw.
- Celem naszych działań było ujawnienie cudzoziemców nielegalnie
przebywających na terytorium naszego państwa oraz prowadzących
nielegalnie działalność gospodarczą
- wyjaśnia rzecznik kępińskiej policji,
st. post. Gabriela Kurzawa. - Zatrzy-

maliśmy 6 takich osób.
W trakcie czynności wylegitymowano i sprawdzono 8 obywateli Bułgarii, wśród nich ujawniono trzech
mężczyzn w wieku 30, 31 i 50 lat oraz
trzy kobiety w wieku 27, 29 i 49 lat,
czasowo przebywających w m. Morsko gm. Biała powiat wieluński, którzy na terenie targowiska w Kępnie
sprzedawali odzież bez wymaganego
zezwolenia. Wszyscy zostali ukarani
mandatami karnymi gotówkowymi.
NoM

Podczas akcji dokładnie kontrolowano zatrzymane pojazdy.
działań skontrolowano 15 pojazdów, wystawiono 3 mandaty karne
kredytowane na kwotę 1.100,00
zł., zabezpieczono 2 pojazdy, zatrzymano 1 dowód rejestracyjny
oraz ujawniono 1 nietrzeźwego

kierującego pojazdem. Ponieważ
działania miały charakter profilaktyczny, udzielono również kilkanaście pouczeń uczestnikom ruchu
drogowego.
NoM

Wpadka kłusownika

Gimnazjum – chłopców
I miejsce – Karsznia Kamil (Żdżary)
II miejsce – Mania Dawid (Żdżary)
III miejsce – Pustelnik Dawid (Bolesławiec)

Kłusownik w rękach ostrzeszowskiej policji. Tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali 35-letniego mężczyznę,
mieszkańca gminy Mikstat. Podczas przeszukania jego posesji znaleziono trofea łowieckie i dziczyznę.
Podejrzanemu grozi kara do roku więzienia.

Open
I miejsce – Świsulski Leszek (Bolesławiec)
II miejsce – Dratwa Andrzej (Żdżary)
III miejsce – Melich Mariusz (Bolesławiec)

W trakcie przeszukania pomiszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez zatrzymanego znaleziono tam trofea
myśliwskie w postaci poroża saren,
W mistrzostwach udział wzięło 20 osób z dwóch miejscowości: Żdżar i Bolesławca.
skór dzika, sideł metalowych tzw.
Czyżby w innych miejscowościach jak Mieleszyn, Chróścin, Gola, Chotynin czy Wiewiórka zapomniano jak się żelaza, „bark” służący do zawiegra w tenisa stołowego?
szenia zwierzyny i jej patroszenia,
Sędzia turnieju wiatrówkę, co do której zachodzi
Andrzej Dratwa uzasadnione podejrzenie przerobienia jej w sposób umożliwiający
polowanie na sarny i inne mniejsze dzikie zwierzęta. Ponadto w
lodówce znajdującej się w mieszkaniu ujawniono mięso sarny, dziNowa Wieś Książęca była gospodaka oraz zająca. Pierwsze informarzem tegorocznych indywidualnych
cje wskazujące na zajmowanie się
mistrzostw powiatu w tenisie stokłusownictwem przez Stanisława
łowym w kategorii szkół podstawoS. policjanci KPP w Ostrzeszowie
wych. Zawody odbyły się 27 lutego
uzyskali około trzech miesięcy
br. w sali gimnastycznej Zespołu
wcześniej, wobec czego rozpoSzkół w Nowej Wsi Książęcej. Tego
częli „dyskretną” jego obserwację
dnia o miano najlepszego zawodoraz zbieranie dalszych dowodów
nika walczyli zarówno chłopcy jak
przestępczej działalności. Stanii dziewczęta. W rozgrywkach wzię-

Celem policyjnych działań było ujawnienie cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium naszego państwa oraz prowadzących nielegalnie
działalność gospodarczą

Groźny wypadek
w Świbie

Walczyli o miano najlepszego

li udział najlepsi sportowcy w tej
dyscyplinie wyłonieni w zawodach
W dniu 09.03.2008 r. w godzinach 10.00 – 14.00
gminnych.
w Ośrodku Zdrowia w Laskach
Zawodnicy godnie reprezentowali
Będzie pobierana krew / honorowo/
swoje
szkoły. W wyniku końcowej
na potrzeby Szpitala w Kępnie oraz Szpitali w Wielkopolsce
klasyfikacji
w kategorii dziewcząt
Kobiety i mężczyźni w wieku 18 – 65 lat
Proszeni są o zgłaszanie się po lekkim posiłku – z dowodem osobistym najlepszą okazała się Paulina Kędzia
Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymację honorowego ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu,
tuż za nią znalazła się Elżbieta Ławdawcy krwi.
niczek z SP w Trzebieniu. Trzecie
Ma wykonane bezpłatnie: grupę krwi i RH, badania przeciwciał, anty
miejsce na podium należało do
HIV i anty HCV, badania HBs, Vr z możliwością odpisów.
Izabeli Urbańskiej (SP Łęka OpaZapraszamy
towska), a Julia Paradysz ze Szkoły
Wójt Gminy Trzcinica Podstawowej w Bralinie zajęła miejDyrektor Regionalnego Centrum
mgr Grzegorz Hadzik sce czwarte.
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu lek. med. Krzysztof Korzeniowski
Równie zacięte potyczki pingpon-
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Do wypadku doszło w piątek, 29
lutego. Okoliczności przyczyny nie
sław S. został zatrzymany i osadzo- stwa z Ustawy Prawo Łowieckie za są jeszcze znane. Prawdopodobnie
ny w Policyjnej Izbie Zatrzymań w co grozi kara pozbawienia wolno- zagapił się kierowca mecedesa Ostrzeszowie, przedstawiono mu ści do roku.
mieszkaniec Opola. Wjechał wprost
NoM pod naczepę tira, którym kierował
zarzut o popełnienie przestępobywatel Łotwy. Siła uderzenia była
olbrzymia. Rozpędzone vito wbiło
się w metalowe elementy przyczepy.
Obaj mężczyźni wyszli z wypadku na
szczęście bez szwanku. Ucierpiała
Magazyn na części zamienne palił się w minioną niedzielę, 2 marca w miejscowości Proszów,
pasażerka mercedesa. 45-latkę ze
w gminie Rychtal. Wstępnie oszacowane straty spowodowane ogniem sięgają tam 11 tysięcy złotych.

Pożar w magazynie części zamiennych

gowe można było obserwować
w kategorii chłopców. W rezultacie niepokonanym okazał
się Przemysław Klepacz, uczeń
Szkoły Podstawowej w Trzebieniu. Kolejne miejsca należały do: Jakuba Kowalika (SP
Perzów), Patryka Kanclerza (SP
Rychtal) i Tomasza Glińskiego
(SP Łęka Mroczeńska). Ogółem w mistrzostwach wzięło
udział jedenastu zawodników w
każdej kategorii.
mak
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Jedna osoba, mieszkanka Opola została ranna w groźnym
wypadku drogowym w miejscowości Świba, w gminie Kępno.
Mercedes, którym podróżowała uderzył w ciężarówkę.

--- istnieje od 1999r. ---

Pożar wybuchł w minioną niedzielę około godziny 9.30. Ogień pojawił
się w magazynie na części zamienne
do maszyn rolniczych jeden z posesji podrychtalskiego Proszowa. Natychmiast wezwano na miejsce straż
pożarną. W akcji gaśniczej oprócz
jednostki Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej z Kępna udział wzięły jeszcze trzy jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej. Po blisko 1,5 godziny sytuację udało się opanować.
Pożar stwarzał spore zagrożenie.
W magazynie znajdował się między
innymi olej. Wstępne straty wyceniono na 11 tysięcy złotych. Nie
wiadomo jeszcze jakie były przyczyny pożaru. Ustalić ma to policyjne
dochodzenie wszczęte już przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie.
NoM

Ogień gasiły cztery jednostki straży pożarnej

złamaniem kręgów szyjnych natychmiast przetransportowano do szpitala w Kępnie. Kobieta skarżyła się
na niedowaład rąk.
Obaj kierowcy byli trzeźwi, ustalili zajmujący się sprawą policjanci.
Krajowa Ósemka była zablokowana przez kilkadziesiąt minut. Na
drodze błyskawicznie utworzył się
gigantycznych rozmiarów korek.
Ruchem kierowała policja.

Przód mercedesa uległ poważnym uszkodzeniom.

NoM
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kępno

Pijany rowerzysta
miał szczęście
O olbrzymim szczęściu może mówić 52-letni mieszkaniec gminy
Łęka Opatowska. Wczoraj wieczorem jadąc po pijanemu
swoim rowerem wjechał wprost pod koła Fiata Cinquecento.
Z wypadku wyszedł praktycznie bez szwanku.
Do zdarzenia doszło kilka minut
przed godziną 20 w miejscowości
Biadaszki. 52-latek podróżujący rowerem zjechał nagle na przeciwny
pas ruchu, po czym doprowadził do
zderzenia z jadącym z przeciwka samochodem osobowym marki Fiat Cinquecento, kierowanym przez mieszkańca tej samej gminy. Rowerzysta
miał sporo szczęścia. Ze zderzenia
wyszedł bez większych urazów. Mężczyzna tylko się potłukł. Uszkodził
jednak samochód i rower. Straty nie

zostały jeszcze oszacowane.
Wezwany na miejsce wypadku patrol Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
wyczuł od 52-latka wyraźną woń alkoholu. Pobrano od niego krew do
badań na jego zawartość. Mężczyzna
został zatrzymany w Policyjnej Izbie
Zatrzymań przy miejscowej komendzie. Odpowie za jazdę rowerem w
stanie nietrzeźwości i spowodowanie po pijanemu kolizji drogowej.
NoM

Czerpał zyski
z nierządu
Hubert W. oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą
przestępczą i wymuszanie haraczy stanął przed kaliskim sądem.
30-latek, który nie przyznaje się do winy odpowiada także
za czerpanie zysków z cudzego nierządu.
W sprawę zamieszanych jest ponad
20 osób, ale według prokuratury Hubert W. był mózgiem przestępczego
procederu. Grupa działała głównie
na terenie Ostrowa i Ostrzeszowa.
Mężczyzna miał zmuszać właścicieli
dyskotek do płacenia haraczy, jednemu z nich groził spaleniem lokalu.
Oskarżony miał także czerpać zyski z
uprawiania prostytucji przez stojące
przy drodze kobiety. W większości
były to Bułgarki i Ukrainki. Śledczy
ustalili, że w ciągu dwóch lat wymusił

od nich ponad 70 tysięcy złotych. We
wtorek oskarżony odmówił składania
wyjaśnień, zeznawać nie chcieli też
świadkowie. Według prokuratury
część z nich jest zastraszana i boi się
mówić. Sprawa trafiła na wokandę
dzięki zeznaniom świadków w innym
procesie. Oskarżony ma na sumieniu
więcej przestępstw, ale ze względu na
zmowę milczenia trudno będzie je
udowodnić - twierdzi prokuratura.
Dziś - dalszy ciąg procesu.
NoM

Wiało, ale bez
większych szkód
Bez większych szkód obyło się na
szczęście w powiecie kępińskim w
związku z sobotnią wichurą, która przeszła nad Polską. Strażacy
interweniowali w sobotnią noc
tylko osiem razy. Usuwali głównie połamane gałęzie i powalone
drzewa. W trzech przypadkach
usuwać musieli zrywane fragmenty dachów, które uszkodził wiatr.
Wichura przewróciła także jeden z
bilboardów reklamowych. W daw-

nym Kaliskiem, gdzie prędkość
wiatru wieczorem przekraczała w
porywach 110 km/h, powalonych
zostało kilkadziesiąt drzew. Strażacy na bieżąco usuwali z dróg
połamane konary, choć na niektórych drogach gminnych silny wiatr
uniemożliwiał nawet rozstawienie
drabiny. Wiele pracy mieli tam też
energetycy. Bez prądu było około
50 miejscowości.
NoM

Gmina Baranów

XII SESJA RADY GMINY
W poniedziałek 03 marca 2008
roku odbyła się XII sesja Rady
Gminy w Baranowie. Przedmiotem obrad radnych było m.in.
sprawozdanie Wójta za okres od
28.12.2007 r. do 03.03.2008 r.
Dodatkowo radni poddali pod
głosowanie kwestie zmian w budżecie na rok 2008 oraz zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
sołeckiej Baranów. Ponadto w
porządku obrad znalazło się także podjęcie uchwał w sprawie:
powołania Zastępcy Kierowni-

ka Urzędu Stanu Cywilnego w
Baranowie, wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
położonej w Baranowie na osiedlu Murator, wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Baranowie w trybie bezprzetargowym, ustalenia
wysokości stawki procentowej
opłaty adiacenckiej naliczanej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
/red/

kępno

Spotkanie posła Macieja Orzechowskiego
z mediami w szpitalu kępińskim

Giną kolejne mercedesy
Nie widać końca kradzieży dostawczych mercedesów sprinterów. Złodzieje kradną w powiatach:
kępińskim, wieluńskim, a ostatnio także wieruszowskim. Straty są olbrzymie.
Kolejny w ostatnich tygodniach
mercedes sprinter zniknął w powiecie kępińskim. Nieustaleni dotąd sprawcy skradli 25 lutego auto
z parkingu zakładowego w miejscowości Bralin. Samochód był koloru białego, nie posiadał żadnych
dodatkowych zabezpieczeń. Auto
warte było 64 tysiące złotych. To

już piąty mercedes skradziony na
naszym terenie. Wcześniej auta ginęły w Baranowie, Kępnie i Łęce
Opatowskiej.
Mercedes sprinter padł łupem złodziei także dwa dni później. Tym razem przestępcy dali o sobie znać w
Wieruszowie. Auto skradziono między godziną 18.00 a 7.40 z parkingu

przed jednym z miejscowych moteli.
Jego właściciele w tym czasie spali w
tamtejszym hotelu. Sprinter koloru
srebrnego wart był 65 tysiecy złotych. To kolejny taki pojazd skradzinony w naszym regionie. Wcześniej
samochody tej marki ginęł także w
powiecie wieluńskim.
NoM

Dyrektor WOKIS w Poznaniu
z wizytą u Starosty
W dniu 26.02.2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie
w Starosta Kępiński Jerzy Trzmiel w
obecności przewodniczącego Rady
Powiatu Kępińskiego Franciszka
Trąpczyńskiego spotkał z się Dyrektorem WOKIS w Poznaniu Maciejem Kosikiem. Celem spotkania
było wstępne omówienie warunków
wykonania dokumentacji, niezbędnej do przygotowania wniosków na
realizację przedsięwzięć gospodarczych zaplanowanych przez powiat.
Priorytetową inwestycją omawianą w
trakcie spotkania była modernizacja
ulicy Kościuszki.
/red/

FINAŁ MROCZEŃSKICH
PROWINCJONALIÓW
W poniedziałek 25 lutego w Mroczeniu odbył się finał projektu „Prowincjonalia” realizowanego przez
Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów ze środków programu Równać
Szanse 2007. Uczestnicy projektu
zaprezentowali efekty swojej blisko
pięciomiesięcznej pracy. Film „Ciekawie - dlaczego?” obrazuje życie
codzienne mroczeńskiego gimnazjum, jego nauczycieli i uczniów. To
obraz świata widziany z perspektywy
młodego człowieka, jego obserwacji i płynących z nich wniosków. W
ramach Prowincjonaliów powstał
także spot radiowy oraz prezentacja
multimedialna dokumentująca najciekawsze momenty realizacji projektu. Finałowi towarzyszyła również wystawa fotografii powstałych
w czasie realizacji poszczególnych

etapów projektu. Od
wtorku 26 lutego
można ją obejrzeć w
holu Urzędu Gminy
w Baranowie. Finał
mroczeńskich
Prowincjonaliów zebrał
zarówno uczestników
projektu, ich rówieśników a także osoby
związane z realizacją
całości projektu. Swoją obecnością finał
zaszczycili m.in. Wójt
Gminy Baranów Pan
Jan Sarnowski, przedstawiciele lokalnych mediów współpracujący przy
realizacji projektu. Celem „Prowincjonaliów” było przede wszystkim
zdopingowanie gimnazjalistów do
dodatkowej aktywności, popularyza-
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cja nowych form zdobywania wiedzy
przy jednoczesnym zachęceniu do
działalności społecznej. Jak sądzimy
elementy te udało się w pełni zrealizować.

KONKURS NA LOGO BIBLIOTEKI

W dniu 22 lutego kępiński szpital
gościł z inicjatywy PO posła Macieja
Orzechowskiego, członka Komisji
Zdrowia, członka Komisji Zagranicznej, posła z naszego okręgu kalisko – leszczyńskiego, lekarza z wykształcenia. Dyrektor ZOZu powitał
zebranych. Przed konferencją prasową Bronisław Pazdyka zapoznał
posła z ZOZem i szpitalem kępińskim oraz problemami dotyczącymi
funkcjonowania szpitali powiatowych, przekazał plany na bazie geograficznej otaczających ościennych
szpitali powiatowych, sporo czasu
poświęcono warunkom kontraktowania świadczeń zdrowotnych w
nawiązaniu do proponowanych zasad. Poseł zadeklarował, że nie jest
to jedyne spotkanie. Zapewnił, by
na bieżąco przekazywać mu problemy z jakimi boryka się szpital, po
to by w miarę możliwości pomagać
i przenosić te problemy dalej. Poseł
Maciej Orzechowski podziękował
za pośrednictwem członków PO
wszystkim mieszkańcom powiatu kępińskiego za możliwość spotkania.
Zwracając uwagę na problem przyszłości pod względem rozwoju szpitala, dziękuję dyrektorowi za bardzo
dobre prowadzenie jednostki, gdyż
problemy nad którymi mogliśmy
się zatrzymać nie dotyczyły spraw
bieżących, z którymi dyrektor doskonale sobie radzi, jestem zbudowany
sytuacją finansową szpitala. Po dłuższej rozmowie zostałem zapoznany
z problemami dalszego rozwoju tej
placówki, które przy zaangażowaniu
panów radnych jak i Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz moim w
pewien sposób można rozwiązać występując o dofinansowanie na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego. –
Reforma zdrowia jaką mamy zamiar
przeprowadzić ma służyć poprawie
jakości, spowodować lepsze bardziej
wydajne funkcjonowanie placówek
zdrowia, ale przy wydawaniu pieniędzy spełnić część oczekiwań służby
zdrowia. Chcemy tak skonstruować
działalność szpitali, by szpitale dobrze zarządzane tak jak ten, nie borykały się z problemami finansowymi,
dobre zarządzanie ma się przekładać

na poprawę jakości w szczególności
na zadowolenie pacjentów. Przede
wszystkim założeniem reformy ma
być lepsza dostępność każdego pacjenta do leczenia a co za tym idzie
lepsza opieka nad pacjentem. Nie
chcemy likwidować żadnych szpitali, chcemy stworzyć takie warunki,
żeby placówki same decydowały o
swoim dalszym rozwoju. Polegać ma
to na tym, że placówki mające problemy mogą się połączyć i działać
pod jednym zarządem. Ta ustawa
to umożliwi. Połączenie szpitali ma
spowodować sprawniejsze funkcjonowanie. Nie ma mowy o prywatyzacji, mówimy o przekształceniach,
gdzie wkład nie będzie przekraczał
49 %, bo 51 % należeć będzie do
organu założycielskiego. Mówiąc
o spółkach chodzi o doposażenie
szpitali w sprzęt. W ciągu ostatnich 5
lat pieniądze jakie otrzymywał NFZ
wzrosły o około 18 mld a nie przełożyło się to na poprawę jakości obsługi. Andrzej Tyra zwrócił uwagę,
że zasadniczym celem wizyty posła
M. Orzechowskiego na spotkaniu
z dyrektorem był temat rozbudowy
i modernizacji szpitala. Wymaga to
potężnych środków finansowych, a
szpital takich środków nie ma, ale
jednocześnie liczy na to, że w tym
budżecie ta inwestycja będzie zadaniem priorytetowym w tej kadencji.
Zamierzamy zrobić wszystko, aby
pomóc dyrektorowi, by te środki

pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych. Dyrektor
B. Pazdyka stwierdził, inwestycja o
której mowa polega na rozbudowie
bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i oddziału wewnętrznego. Koszt inwestycji ma się zamknąć
kwotą około 16 mln zł. Na obecnym
etapie wykonana jest dokumentacja
za około 300 000 zł wraz z pozwoleniem na budowę. Mam świadomość,
że realizacja będzie możliwa pod
warunkiem uzyskania wsparcia ze
środków strukturalnych UE i o takie
środki musimy wystąpić. Jest jeszcze
w planach rozbudowa oddziału rehabilitacyjno – leczniczego w Grębaninie i tutaj jest uzgodnienie, że
nie będziemy występować o środki
na razie skupiamy się tylko na szpitalu w Kępnie. Można otrzymać 75
% dofinansowania na tą inwestycję.
Zdajemy sobie sprawę, że na ten cel
WRPO ma określone środki i nie jest
ich zbyt wiele. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać prawdopodobnie w trzecim kwartale.
Poseł w miarę możliwości będzie się
starał pomóc w uzyskaniu i przyznaniu szpitalowi w Kępnie odpowiedniej dotacji. Jeśli jednak szpital nie
otrzyma takich funduszy to jak podpowiadał poseł szansą na realizacje
inwestycji może być przekształcenie
szpitala w spółkę z większościowym
udziałem samorządu terytorialnego.
MaŁa

Rekolekcje w ,,Dwójce”
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LEONARDO DA VINCI
W dniu 12 lutego 2008 roku FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI NARODOWA AGENCJA
PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ
CALE ŻYCIE” w Warszawie przyjęła
raport końcowy dotyczący projektu
realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
w ramach PROGRAMU LEONARDO DA VINCI, przy wsparciu Wspólnot Europejskich, pt,, Równe szanse
na europejskim rynku pracy poprzez
zdobywanie międzynarodowych doświadczeń zawodowych’’.
Projekt ten został bardzo wysoko
oceniony przez unijnych ekspertów
oraz zakwalifikowany do zamieszczenia na stronie internetowej
FRSE PROGRAMU UCZENIE SIĘ
PRZEZ CAŁE ŻYCIE w dziale „Przykłady dobrych praktyk”- brzmi treść
podziękowania skierowanego od
Narodowej Agencji Programu na
ręce dyrektora szkoły Andrzeja Kowalczyka.
Powyższy projekt został zrealizowany w terminie 01.03. 2007 r do
30.10.2007 r .Jego beneficjentami
byli uczniowie klas trzecich technikum ZSP nr 2 w Kępnie w zawodach: technik mechanik, technik
budownictwa, technik technologii
drewna oraz technik hotelarstwa.
Umiejętności zdobyte przez naszych uczniów zostały potwierdzone
zaświadczeniami wydanymi przez
partnera zagranicznego i ZSP nr 2
w Kępnie oraz dokumentem „EUROPASS MOBILITY”, które ułatwią
beneficjentom ubieganie się o pracę na lokalnym, krajowym i europej-

skim rynku pracy.
Program Leonardo da Vinci był
dla naszej szkoły ważnym elementem uzupełniającym proces edukacji
oraz przyczynił się do doskonalenia
systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w realizacji
projektu dało korzyści nie tyko jego
uczestnikom, ale również wszystkim
partnerom, zwłaszcza szkole. Trwałą
wartością zakończonego projektu
jest doświadczenie w jego tworzeniu,
wdrażaniu i rozliczaniu. Sprostanie wyzwaniom, jakie stawiał przed
nami udział w programie Leonardo
da Vinci, motywuje nas do udziału
w kolejnych przedsięwzięciach. Kapitałem na przyszłość są powstałe w
trakcie realizacji naszego projektu
sieci powiązań z pracodawcami oraz
instytucjami zagranicznymi.
Dlatego zespół nauczycieli szkoły
w składzie: Ewa Jobczyk, Barbara
Gruszka, Małgorzata Żłobińska-Podejma, Ewa Brajer, Renata Burzała oraz Piotr Krymiec opracował i
zgłosił do konkursu nowy projekt
na praktyki zagraniczne dla młodzieży ZSP nr 2 w Kępnie w ramach
Programu Leonardo da Vinci pt.
„Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe”. Dokumentacja została złożona w Narodowej
Agencji Programu „UCZENIE SIĘ
PRZEZ CAŁE ŻYCIE” w Warszawie
w dniu 8 lutego 2008 r. Liczymy,
że tak jak poprzedni uzyska akceptację ekspertów unijnych i zostanie
przyznane dofinansowanie na jego
realizację.
ZSP nr 2 Kępno

Lejdis
Film z dubbingiem
Gatunek:
Komedia
Scenariusz:
Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz,
Hanna Węsierska, Anna Andrychowicz–Słowik,...
Obsada: Edyta Olszówka, Anna Dereszowska, Izabela Kuna, Magdalena
Różczka
Rok produkcji:
2007
Produkcja:
Polska
Długość:
137 min.

W kinie SOKOLNIA od 07-12.03.2008r.
/Pt-śr/
Godz. seansów: Pt:17.00 i 19.30 ;
Cena biletu: 14zł
Istnieje możliwość zorganizowania seansów dopołudniowych
dla grup zorganizowanych/ cena biletów :12zł/

“Lejdis” to komedia o
perypetiach czterech koW dniach 25 – 27 lutego br. w Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie odbyły się rekolekcje wielkopostne.
biet usiłujących poradzić
sobie ze zwariowanym
W poniedziałek wszyscy uczniowie kę/red/
życiem, które nigdy nie
pińskiej ,,Dwójki” z samego rana udali
wygląda tak, jak sobie
się na pierwsze spotkanie z rekolekcjozaplanowały.
Bohaternistą Ireneuszem Wybraniakiem. Po
ki filmu - podobnie jak
naukach w poszczególnych klasach
bohaterki największych
odbył się Turniej Wiedzy Religijnej na
amerykańskich
hitów
zasadzie ,,Jeden z dziesięciu.
“Seks w wielkim mieście”,
We wtorek miał miejsce Konkursu
“Gotowe na wszystko” - to
Piosenki Religijnej. Uczniowie wszystkobiety żyjące w dużym mieście, wyzwolone, nowoczesne i nieco szalone.
kich klas zebrali się na sali sportowej,
Film opowiada o dwunastu miesiącach ich życia.
gdzie reprezentanci klas śpiewali wy-

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym promującym naszą bibliotekę.
Zaprojektowane logo powinno wywoływać skojarzenia
z biblioteką i motywować do czytania książek.
Uczestnicy podzieleni będą na dwie kategorie wiekowe:10-15 lat,16-19 lat
Technika prac: farby, kredki, grafika w formacie A6 (format pocztówki)
Na odwrocie należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, adres domowy, numer telefonu.
Prace prosimy przynieść do Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
ul. Kościuszki 7do dnia 20 marca 2008 r.
Wszystkie projekty zostaną przesłane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, gdzie
zostaną ocenione, a najlepsze nagrodzone.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w siedzibie
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Wystawa WTZ w Bibliotece Powiatowej w Kępnie
W dniu 5 marca w Powiatowej Bibliotece w Kępnie odbędzie się wystawa kart świątecznych i innych
akcesoriów wielkanocnych przygotowanych, opracowanych i wykonanych przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupii wspólnie z instruktorami.
red

brane przez siebie utwory. Jury w składzie: Danuta Jerczyńska – dyrektor,
Henryka Łuźniak – wicedyrektor, Laura Długowska, ks. Tomasz Zysnarski
oraz Adam Burzała nie mieli łatwego
wyboru. W końcu jednak ogłoszono
werdykt:
I miejsce zajęła klasa III d (Wszystkie
dzieci idą do nieba)
II miejsce – Monika Pluta z kl. II f
(Chwalę Ciebie Panie) oraz klasa III b
(Jezus)
III miejsce – klasa III f (Zaufaj Panu
już dziś) oraz Agnieszka Ochędzan z

Zwycięzcy Konkursu Piosenki Religijnej – kl. III d Konkursu Piosenki Religijnej — kl. III d
klasy II c.
Po konkursie wszystkie klasy udały
się do Kościoła pw. Św. Marcina w
Kępnie na drugi dzień nauk. Zastali
tam nie tylko swojego ,,nauczyciela”,
lecz również zespół ,,Młodzieńcy w

ogniu”. Młodzież grała i śpiewała
swoje własne utwory. Tak upłynęły
kolejne godziny nauk.W trzeci dzień
młodzież zebrała się na rekolekcyjnej
Mszy Świętej.
Kasia

DO KINA Z ITP!
Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawidłowo na zadane
przez nas pytanie czeka bilet do kina.
Kto wyreżyserował „Lejdis”?
Na odpowiedź czekamy pod numerem tel. (062) 78 238 40
KREDYTY
GOTÓWKOWE HIPOTECZNE
KONSOLIDACYJNE
PROFESJONALNE DORADZTWO
SZYBKA GOTÓWKA MINIMUM FORMALNOŚCI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
BEZ OPŁAT
98-400 WIERUSZÓW, UL. OSIEDLOWA 1H
TEL. 0627835176, 0627300126
KOM. 0504038918
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Radni powiatu obradowali na
„WARTO ŻYĆ I PRACOWAĆ DLA TEJ ZIEMI”
XVII Sesji Zwyczajnej w Kępnie
W sobotni wieczór 1 marca w restauracji „Piaski” odbyło się uroczyste spotkanie – Gala z okazji
wręczenia nagród w plebiscycie Osobowość Roku 2007 i Inicjatywa Roku 2007.

Dnia 27 lutego odbyła się XVII
Zwyczajna Sesja rady Powiatu Kępińskiego. Przewodniczący Rady
Franciszek Trąpczyński powitał
radnych, szefów jednostek służb,
Komendy Straży i Policji, dyrektorów szkół podległych placówek i
wszystkich obecnych na sali. Po zatwierdzeniu porządku i protokołu
interpelacje składali Andrzej Tyra –
pytanie dotyczyło przetargu budynku na ul. Obrońców Pokoju, radny
Piotr Hołoś - pytanie dotyczyło ul.
3 Maja w Bralinie. Kolejny punkt
to sprawozdania z prac Zarządu i
realizacji uchwał. Radni treść sprawozdań otrzymują w materiałach
sesyjnych i do nich odnieśli się pozytywnie. Następnie przystąpiono
do podjęcia uchwał. Pierwsza z nich
dotyczyła zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2008 . Przewodniczący Franciszek Trąpczyński
dokonał krótkiego wprowadzenia
do proponowanych zmian. Zmiany
były przedmiotem analiz i dyskusji
w czasie wspólnych obrad komisji a
kolejna zmiana spowodowana była
przyznaniem dotacji i znajduje się
w materiałach sesyjnych. Szczegółowo przedstawił zmiany w budżecie
skarbnik powiatu Marcin Trojak, by
jak powiedział przewodniczący radni mieli jasny i pełny obraz budżetu
po zmianach. Zapytania dotyczyły
ZSP w Słupii, ponieważ nie było na
sesji dyrektora ZSP postanowiono
skontaktować się z dyrektorem celem wyjaśnienia nurtujących radnego zagadnień. Kolejne zapytania
radnego Andrzeja Tyry skierowane
do skarbnika i starosty dotyczyły zbyt
szybkich zmian w budżecie, a przecież niedawno budżet był uchwalany. Treść uchwały po przeczytaniu
poddano głosowaniu. Na 16 rad-

nych 11 było za, wstrzymało się 5
radnych. Kolejna uchwała dotyczyła
zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Kępińskiego
na 2008 roku. Uchwała po odczytaniu została przyjęta jednogłośnie. W
dalszej części przyjęto jednogłośnie
sprawozdanie starosty za rok 2007
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Następnie szczegółowe sprawozdania
za rok 2007 złożyli przewodniczący
komisji stałych; Komisja Edukacji
i Promocji Powiatu Kępińskiego –
Jolanta Jędrecka (16 posiedzeń),
Komisja Budżetu i Finansów -Jan
Wawrzyniak (18 posiedzeń), Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego – Roman Siudy (11 posiedzeń), Komisja Zdrowia, Opieki
Społecznej i Promocji w RodzinieLeszek Żebrowski (9 posiedzeń),
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska – Jerzy Bentkowski (11 posiedzeń), Komisja
Rewizyjna – sprawozdanie odczytał Marek Kowalski (10 posiedeń).
Każdy przewodniczący szczegółowo
omówił tematykę wszystkich posiedzeń po czym przedstawił wnioski
do realizacji na podstawie roku
ubiegłego. W dalszym ciągu tuż po
przerwie rozpatrzono sprawozdanie
za 2007 rok Kierownika Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Na pytania dotyczące sprawozdania odpowiadała
Krystyna Wieczorek. Do informacji
z działalności CPR w roku 2007 też
były zapytania na które odpowiadała Zuzanna Czworowska. Kolejna
informacja dotyczyła działalności w
roku 2007 DPS w Rzetni. Odpowiedzi na interpelacje udzielił starosta
J. Trzmiel. Po komunikatach zamknięto obrady.
Mała

Składając rozliczenie podatkowe nie zapomnij!
1 % podatku może być dla ZHP
Harcerstwo: wychowanie, nauka, rozwój
Harcerstwo: przyjaźń, odpowiedzialność, obowiązki
Harcerstwo: przygoda , rozrywka, doświadczenie
Harcerstwo: Bóg, Honor, Ojczyzna
Harcerstwo: najlepsza szkoła życia dla młodych ludzi
Wypełniając deklarację PIT wpisz nazwę :
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
KRS 0000266321 w uwagach dopisz: Dla Hufca ZHP Kępno
Informacje na: www.zhp.wlkp.pl
Stowarzyszenie Prorodzinne „ Światło”
ul. K.P. Wawrzyniaka 38, 63 – 600 Kępno
KRS 0000063366
Nr rachunku: 26 8413 0000 0020 3355 2000 0001
W tytule wpisz: KRS 0000063366
Twoje pieniądze pomogą osobom niepełnosprawnym,
Osobom wymagającym rehabilitacji oraz ich rodzinom
Środki zebrane w ten sposób wspomogą działalność
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Przeznacz 1% podatku dla „Światła”
a będziemy mogli pomóc innym.

Uroczystość była uhonorowaniem
osób nominowanych do tytułu
Osobowość Roku w plebiscycie
organizowanym przez redakcję
„Tygodnika
Kępińskiego”
po
raz szósty. Zaproszonych gości,
wśród których byli m.in. Senator
RP Piotr Kaleta, posłowie RP
Adam Rogacki, Andrzej Dera,
Samorządowcy Powiatu, Miasta i
Gminy Kępno, Samorządowców z
terenu gmin wchodzących w skład
powiatu kępińskiego, dyrektorzy
instytucji
samorządowych,
działacze społeczni, kulturalni i
sportowi, przedsiębiorcy, powitał
redaktor naczelny „Tygodnika
Kępińskiego” Mirosław Łapa.
W skrócie przedstawił, co robi i
czym się zajmuje redakcja oprócz
wydawania gazety. Mentalnie w
nastrój przygotowali uczestników
spotkania przed ogłoszeniem
nominacji uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Tansmana
w Kępnie w składzie: Tomasz i
Paweł Kotas – duet akordeonowy,
Karolina
Tomaszewska
–
fortepian. Muzyków do koncertu
przygotowała Iwona Korta.
I nadszedł czas
na wręczenie
nagród i wyróżnień w plebiscycie.
Czytelnicy
„Tygodnika
Kępińskiego” zgłosili 21 osób.
Nominowanymi
do
tytułu
Osobowość Roku 2007 byli:
-ks. Mariusz Białobłocki Proboszcz
Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w
Rychtalu
-Renata Gość dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Trzcinicy
-Grzegorz Grzunka prezes Fundacji
„Wrota Wielkopolski”
-Grzegorz Hadzik Wójt Gminy
Trzcinica
-Witold Jankowski Wójt Gminy
Łęka Opatowska
-Agata
Karpińska
pracownik
socjalny
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kępnie
-Anna Kłobuch lider Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Cor
Unum”
-Jolanta
Kubiak
dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w
Kępnie
-Barbara Kucharska Wójt Gminy
Perzów
-Małgorzata
Kula
dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Perzowie
-ks. Krzysztof Nawrocki Proboszcz
Parafii pw. św. Marcina w Kępnie
-Józef Nawrot przedsiębiorca
-ks. Sławomir Nowak Proboszcz
Parafii pw. Jana Nepomucena w

Wielkim Buczku
-Małgorzata Pacyna pielęgniarka
-Piotr Psikus Burmistrz Miasta i
Gminy Kępno
-Jan Sarnowski Wójt Gminy
Baranów
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego” za wybitne osiągnięcia sportowe wyróżniła Michała Nawrockiego kilkuletniego Mistrza Polski,
kolarza- reprezentanta kraju.
Spośród nominowanych wyróżnienie drugie w plebiscycie „Osobowość Roku 2007” głosami czytelników „Tygodnika Kępińskiego”
otrzymał Witold Jankowski Wójt
Gminy Łęka Opatowska. Wyróżnienie pierwsze otrzymał ks. Sławomir Nowak Proboszcz Parafii w
Buczku Wielkim.
Tegoroczną „Osobowością Roku”
uzyskując największe
poparcie
głosujących czytelników „Tygodnika Kępińskiego” został starosta Jerzy Trzmiel.
Hymn zwycięzców dla nominowanych i laureatów plebiscytu
„Osobowość Roku 2007” wykonał
zespół muzyczny z Perzowa działający przy Gminnym Domu Kultury,
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którym kieruje nominowana również w tegorocznej edycji plebiscytu do nagrody dyrektor Gminnej
Biblioteki w Perzowie Małgorzata
Kula.
Do tegorocznej edycji plebiscytu
„Inicjatywa Roku 2007”czytelnicy
nominowali 12 instytucji i związków. Nominacje do tytułu „Inicjatywa Roku 2007” otrzymali:
Gminna Biblioteka Publiczna w
Trzcinicy, Fundacja „Wrota Wielkopolski”, Ludowy Zespół Sportowy z Siemianic, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kępnie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina w Kępnie,
Rada Powiatowego Stowarzyszenia
Sołtysów, Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Edukacji Wszechszkolnej „Uśmiech” w Kępnie, Uczniowski Klub Sportowy „Kamyk”z Grębanina, Urząd Miasta i Gminy w
Kępnie.
Laureat tegorocznej nagrody
oprócz podziękowań w swojej wypowiedzi podkreślił, że „Warto żyć
i pracować dla tej ziemi i że jest
dla kogo pracować”.
Jerzy Przybył

Kronika Policyjna
Kolizja w Piaskach - skończyło się na uszkodzeniu lusterek
27 lutego w m. Piaski n/n kierujący samochodem ciężarowym na łuku drogi doprowadził do zderzenia
z prawidłowo jadącym z przeciwka samochodem m-ki Renault Magnum, kierowanym przez mieszkańca m.
Różaniec Drugi, powodując uszkodzenie lusterka. Czynności prowadzi KPP w Kępnie.
Samochodem, rowerem i motorowerem po pijaku
W m. Tabor Wielki patrol RD KPP w Kępnie zatrzymał 40-letniego mieszkańca gm. Bralin, który kierował
motorowerem m-ki Acros znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,86 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Tego samego dnia w m. Kępno, Dzielnicowy KPP w Kępnie zatrzymał 48-letniego mieszkańca gm.
Kępno, który kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,58 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu). Kolejnego dnia (28 lutego) w m. Słupia p. Bralinem patrol RD KPP w Kępnie, zatrzymał 24letniego mieszkańca gm. Bralin, który kierował samochodem m-ki Opel znajdując się w stanie nietrzeźwości
(0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Postępowanie prowadzi KPP w Kępnie.
KPP Kępno
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Szpital w Kępnie wzorem gospodarności
Proszę powiedzieć nam coś na temat
jednostki, jak przedstawia się zatrudnienie pod względem ilościowym i jakościowym, czy istnieje niedobór lekarzy, jakich
specjalności, czy brakuje pielęgniarek
lub innych pracowników?
Szpital w Kępnie jest szpitalem powiatowym obsługującym i przyjmującym pacjentów z powiatu kępińskiego jak również z powiatów ościennych. Jeśli chodzi
o powiat wieruszowski to są to głównie
pacjenci ze schorzeniami chirurgicznymi, bo szpital w Wieruszowie nie ma
oddziału chirurgicznego. Historycznie
biorąc kiedy Wieruszów należał do województwa kaliskiego pacjenci z Wieruszowa byli leczeni w znacznej liczbie w
Kępnie. Jeśli chodzi ogólnie o szpital to
ma on 233 łóżka, dodatkowo 23 łóżka
noworodkowe, które nie są wliczane w
ogólną liczbę łóżek, 8 stanowisk dializacyjnych na stacji dializ. Szpital zatrudnia
426 pracowników, w tym 48 lekarzy, 199
pielęgniarek i położnych. Oprócz podstawowych oddziałów takich jak oddział
interrnistyczny, chirurgiczny, położniczo – ginekoligiczny i oddział dziecięcy
w szpitalu mamy czterołóżkowy oddział
intensywnej opieki medycznej, oddział
nefrologiczny i stację dializ, oddział leczniczo – rehabilitacyjny w Grębaninie
oraz szpitalny oddział ratunkowy. Jeśli
chodzi o działalność samego szpitala, to
w roku 2007 leczonych było 7,5 tysiąca
pacjentów, wykonano 1350 zabiegów
operacyjnych, przyjęto 700 porodów i
wykonano 6,5 tysiąca dializ.

Mamy zakontraktowany: szpital, poradnie specjalistyczne, dializy, rehabilitację
leczniczą, gastroskopię, mammografię,
ratownictwo medyczne - karetka R i W,
nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka medyczna, transport sanitarny.
Na ogół w Polsce szerzy się fala strajków lekarzy i pielęgniarek, czy w kontrakcie ujęto wielkość podwyżek?
Kontrakt z NFZ i środki przekazywane
z NFZ obejmują wszystkie elementy naszych kosztów łącznie z wynagrodzeniami, stąd podwyżki finansowane są również z tych środków.
Zatem jak się zmienią wynagrodzenia
lekarzy i pielęgniarek i jakie będzie to
miało skutki dla szpitala?
Jeśli chodzi o wynagrodzenia dla pesonelu nedycznego są one negocjowane ze
związkami zawodowymi. Od pierwszego
stycznia wzrost wynagrodzeń w naszym
ZOZie wynosił 6 % wzrostu do pensji
zasadaniczej i do końca kwietnia wzrost
premii motywacyjnej do 20 %, wcześniej było 10 % . W zależności od tego
jaki zostanie zawarty kontrakt na kolejne miesiące 2008 roku uzgodniliśmy ze
związkami zawodowymi, że po zakontraktowaniu świadczeń na kolejne miesiące 2008 roku w kwietniu przystąpimy
do kolejnych rozmów.
Powszechnie słyszy się o strajkach, jak
ten problem został rozwiązany w tutejszym ZOZie?

Jaka jest kondycja finansowa szpitala?
Szpital nie ma długów, czyli zachowuje W ostanich miesiącach 2007 roku, z
lekarzami zostały podpisane kontrakty
płynność finansową.
cywilno – prawne co uchroniło nas od
Został podpisany kontrakt z NFZ, czy skutków zmian ustawy o ZOZach, któjuż na cały rok, czy tylko na pierwszy ra dostosowuje polskie prawo do prakwartał i jna aka kwotę opiewa kontrakt, wa Unii Europejskiej i ogranicza ilość
godzin pracy lekarzy. W kontraktach
jeśli to nie jest służbową tajemnicą?
cywilno prawnych te ograniczenia nie
Kontrakt z NFZ został podpisany dla mają zastosowania, latego nie musieliszpitala na cztery miesiące, to wynika z śmy zmieniać systemu pracy lekarzy w
faktu, że mają nastąpić zmiany sposobu naszym szpitalu, tym samym uniknęliśmy
rozliczania świadczeń, ma wejść nowy problemu z zabezpieczeniem pacjentów
system zwany systemem jednorodnych w opiekę lekarską. Wobec tego sam legrup pacjentów. Natomiast na pozostałe karz w porozumieniu z ordynatorem i
zakresy świadczeń mamy podpisany kon- dyrekcją decydyje o tym jak będzie kształtrakt na cały rok. Jeśli chodzi o wielkość tował się grafik i wymiar godzin czasu
kontraktu to wynosiła ona prawie 20 mi- jego pracy.
lionów złotych na cały ZOZ z czego na
szpital jest to kwota w granicach 13 mi- Czy isnieje obawa, że skoro lekarze
będą i tak dłużej pracować a co za tym
lionów złotych.
idzie będą zmęczemi, czy to nie wpłynie
Jak wyglądały negocjacje, czy spodzie- na jakość usług.?
wał się pan lepszych warunków kontrak- Ta obawa istnieje natomiast nie zmieni
tu, z czego trzeba było zrezygnować i na to sytuacji jaką mieliśmy do tej poryy z
tą różnicą, ze wcześniej dyrektor mógł
ile ten kontrakt pana zadowala?
zobowiązać lekarzy do pracy na 8 dyWielkość kontraktu z NFZ jest niższa od żurach w miesiącu. W tej chwili nie ma
możliwości szpitala w realizacji świadczeń prawa zobowiązywać lekarza do pracy
i niższa od zapotrzebowania na te świad- na dyżurach, ale w naszym szpitalu nie
czenia. Na 2008 rok została zwiększona zmieni się istotnie ilość godzin pracy dla
wartość punktu z 10,30 do 12 zł za punkt, poszczególnych lekarzy. Poza tym orale jednocześnie została zmniejszona dynatorzy przy ustalaniu grafików pracy
ilość punktów zakontaraktowanych biorą pod uwagę fakt, aby tak kształtodla szpitala. W związku z tym w naszym wać grafiki dyżurów lekarzy by zapewnić
szpitalu w styczniu udzielono świadczeń możliwość odpoczynku kolegom dyżuruo 25% ponad zakontraktowany limit. jący. Poza tym lekarze w czasie dyżuru
Mam nadzieję i takie są zapowiedzi NFZ, mają swoje dyżurki, gdzie w chwili wolnej
że na skutek korekt planu finansowego mogą odpocząć.
zostanie ten kontrakt jeszcze w trakcie roku zwiększony.Jeśli chodzi o sam Bardzo wiele mówi się i dyskutuje na
kontrakt nawet biorąc pod uwagę jego temat przekształceń szpitali w spółki prazwiększenie to on nie satysfakcjonuje nas wa handlowego, czy takie rozwiązanie w
do końca ponieważ nie zabezpiecza po- szpitalu kępińskim jest rozważane?
trzeb w zakresie wzrostu wynagrodzeń
co przejawia się w kraju ostrymi protesta- To przekształcenie polega na zmianie
mi środowisk medycznych. Środki, które działalności z formy publicznego zakłauzyskujemy z kontraktów nie pozwalają du w formę spólek prawa handlowego.
spełnić oczekiwać w zakresie wzrostu Właścicielem takiej spółki zgodnie z
projektem ustawy zostaje nadal organ
wynagrodzeń.
założycielski czyli starostwo z większoJaki jest zakres działań, usług wg kon- ściowym udziałem nie mniej niż 51 %
traktu czyli jakie zadania i usługi obejmu- udziałów. Najbardziej zainteresowanymi
w przekształcenie w spółki prawa hanje ten kontrakt?
dlowego są samorządy, których szpitale
Kontrakt na 2008 rok obejmuje wszyst- mają długi po to, aby przy okazji dokokie zakresy świadczeń, na które złożyli- nać restrukturazacji. Jeśli chodzi o moją
śmy oferty do NFZ czyli na wszystko to ocenę tej sytuacji to uważam, że należy
co w naszym szpitalu jest wykoywane. poczekać do ostatecznej formy ustawy,

która określić zasady funkcjonowania
ZOZu po przekształceniu i wtedy będzie
się można do tego ustosunkować. W tej
chwili temat prywatyzacji przez starostwo
powiatowe nie jest podnoszony. Należy
podkreslić, że tego przekształcenia nie
dokonuje ZOZ a dokonuje go organ założycielski . Moim zdaniem jeśli dojdzie
do przekształceń ZOZów w spółki prawa handlowego, które są zobowiązane
działać na pełnych zasadach rynkowych
powinny wcześniej być uregulowane
kwestie prawidłowej wyceny procedur po
to, aby NFZ kontraktował te świadczenia
wg przynajmniej minimalnych kosztów,
ponieważ w innym przypadku po prostu
szpital będzie przynosił straty a to wiązać
się będzie z jego likwidacją, bo takie są
zasady prawa handkowego - spółki nie
mogą przynosić strat. Kolejnym warunkiem powodzenia moim zdaniem przekstałconych zakładów jest to, aby były
jasno określone obowiązki nałożone za
określone pieniądze.
Mówi się o odpłatności za usługi lekarskie i pielęgniarskie przez pacjentów, na
ile poprawiłoby to kondycje szpitala i jakie jest pana zdanie na ten temat?
To rozwiązanie wprowadzone jest w
wielu państwach, gdzie nakłady na służbę zdrowia są zdecydowanie wyższe niż
w Polsce. Uważam, że istnieje taka możliwość a jednocześnie wpłynęłoby to
pozytywnie na funkcjonowanie służby
zdrowia w Polsce. Nie mogą być to wysokie opłaty zaporowe, ale moim zdaniem
mogłyby dotyczyć kosztów hotelowych w
przypadku leczenia w szpitalu oraz niewielkie opłaty za porady specjalistyczne.
To spowodowałoby zmniejszenie ilości
tych porad a tym samym skróciłoby
kolejki, które w niektórym miastach są
kilkumiesięczne przez co porada specjalistyczna często traci sens. Opłaty za
osoby biedne, których nie stać nawet
na te kwoty, powinna pokrywać dobrze
zorganizowana opieka społeczna, która
ma świetne rozeznanie w warunkach
materialnych poszczególnych rodzin
. Uważam, że opłaty powinny być ponoszone również za nadużywane przez
niektóre osoby korzystanie ze świadczeń
Pogotowia Ratunkowego bądź izby przyjęć w godzinach wieczornych i nocnych
zamiast skorzystania z porady lekarzy
rodzinnych. Te godziny powinny być
zarezerwowane tylko dla rzeczywiście
ostrych przypadków, które mogą być zagrożeniem życia.
Co może nam dyrektor powiedzieć o
funkcjonowaniu lekarzy domowych.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie lekarzy
rodzinnych to opieka ta zorganizowana
jest poza strukturami ZOZu i nie mam
dostatecznej wiedzy aby odnosić się do
funkcjonowania lekarzy rodzinnych .
Uważam za właściwe to, aby całodobowa opieka w zakresie lekarza rodzinnego
zorganizowana była przez tych lekarzy,
zamiast przez SPZOZ tak jak było to
przed kilku laty.

tym, żeby te inwestycję jak
najszybciej zakończyć. Kolejne zadanie jakie mamy
w planach to rozbudowa
bloku operacyjnego, rozbudowa szpitalnego oddziału
ratunkowego i centralnej
sterylizatorni, komórki te
mieściłyby się w dobudowanym budynku, który w
projekcie przewidziany jest
w miejscu obecnego klubu. W ramach tego samego
zadania planowana jest rozbudowa oddziału wewnętrzego, gdzie obecnie jest bardzo duże
zagęszczenie łózek, gdyż na salach, gdzie
znajdują się cztery łózka powinny być
dwa zgodnie z obowiązującymi normami. Na chwilę obecną mamy wykonaną
dokumentację łącznie z pozwoleniem na
budowę na te obiekty. Koszt tej inwestycji
wraz z wyposażeniem szacowany jest na
około 16 mln złotych. Tak znacznego
kosztu organ założycielski czyli Starostwo Powiatowe i Rada Powiatu nie jest
w stanie udźwignąć. W związku z tym
planowane jest wystąpienie z wnioskiem
o środki strukturalne Unii Europejskiej
do Urzędu Marszalkowskiego, jak wiemy wnioski na ten zakres zadań można
będzie składać w trzecim kwartale bieżącego roku. Chcę podkreślić, że organ założycielski Starostwo Powiatwe w Kępnie
i Rada Powiatu prowadzą tę inwestycję,
dokumentacja za około 300 tysięcy złotych została właśnie sfinansowana z budżetu powiatu.
Rozważając uzyskanie środków unijnych i najlepsze warunki fiannsowawe,
kiedy przewiduje się zakończenie inwestycji, bo jak się można domyślać otrzymanie mniejszej dotacji opóźni nieco w
czasie tą inwestycję?
Zakończenie inwestycji przy sprzyjających warunkach planowane jest w
latach 2010 – 2011, pod warunkiem, że
wszystko będzie się odbywało zgodnie z
planem. Chciałbym zauważyć, że mamy
również przygotowaną dokumentację
na rozbudowę oddziału rehabilitacyjno
– leczniczego w Grębaninie. Polegała,
by ona na budowie 40 łóżkowego pawilonu obok istniejącego obiektu. Ale
ze względu na to, że są to kolejne znaczne koszty zadanie rozbudowy oddziału
leczniczo – rehabulitacyjnego w Grebaninie traktujemy jako kolejny etap,
na który nie składany obecnie wniosku
o dofinansowanie. To są zadania najważniejsze na najbliższe lata. Ważnym
również zadaniem, które chcielibyśmy zrealizować jest zakup tomografu
komputerowego dla szpitala, ponieważ
pacjentów wymagających tego badania
jest coraz więcej a transport do Kalisza,
gdzie te badania są przeprowadzane jest
uciązliwy i kosztowny. W oddziale leczniczo – rehabilitacyjnym w Grębaninie
zaplanowany jest również w tym roku
remont elewacji zewnętrzej ze względu
na to, że jest ona w złym stanie, odpadający tynk powoduje głębsze uszkodzenie budynku to stanowi zagrożenia dla
pacjentów.

brą opinią i aby pacjenci chcieli leczyć
się w naszym szpitalu, co przekłada się
na wpływy finansowe i możliwość funkcjonowania. Jedną z ważnych rzeczy
jest uzyskanie Certyfikatu ISSO, który
mamy już od trzech lat, jesteśmy po kolejnym audycie kontrolnym i na kolejny
rok mamy przedłużony certyfikat.
Jakich zmian życzyłby pan sobie w
szpitalu, pracownikom, placówce przy
pełnym zabezpieczeniu finansowym?
Potrzeb jest wiele przede wszystkim
wzrost środków finansowych pozwoliłby
spełnić oczekiwania płacowe personelu,
bo to jest ważna rzecz w swietle tego, że
przez wiele lat personel służby zdrowia
był niedoceniany finansowo, Płace w
służbie zdrowia były w granicach 75 %
średniej krajowej co doprowadziło do
rozgoryczeń i zniechęcenia a przede
wszystkim do odpływu fachowej kadry
medycznej. Borykamy się z coraz większymi problemami dotyczącymi personelu lekarskiego. W szpitalu istnieje
potrzeba zatrudniebia pediatry, lekarza
rehabilitanta, lekarza do pracy w pogotowiu ratunkowym. Niestety wielokrotne ogłoszenia prasowe nie przynoszą
skutku a lekarzy zaczyna brakować. W
zakresie personelu średniego w chwili
obecnej nie ma takich braków, ale ten
problem pojawia się już w większych
miastach, gdzie zaczyna brakować pielęgniarek. Można się spodziewać, że jeżeli
sytuacja nie ulegnie zmianie, to za kilka
lat problem braku średniego personelu
może dotknąć również szpitale powiatowe. Poza tym istnieje potrzeba zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego,
który byłby w warunkach naszego szpitala dobrze wykorzystany, na który obecnie nas nie stać. Istnieje również potrzeba remontu na wielu oddziałach w celu
poprawienia warunków socjalnych pobytu pacjentów. Obecnie w standardzie
przy każdej sali powinien być węzeł sanitarny czego w naszym szpitalu nie ma.
Sale powiny być dwuosobowe wszyscy
wiemy, że są sale wieloosobowe. Potrzeb
jest wiele i należy mieć nadzieję, że środków finansowych będzie coraz więcej.
Czego zatem można życzyć dyrektorowi w realizacji zadań dla dobra
ZOZu?
Stabilizacji, by
można spokojnie
pracować i planować oraz określenia
zdrowych zasad i jasnych kierunków
przekształceń przy reformowaniu służby zdrowia.

Jakie remonty, modernizacje czy inwestycje planuje się i jakie byłyby konieczne w najbliższych latach w szpitalu czy Jakimi osiągnięiami może pochwalić Co chciałby dyrektor przekazać jeszZOZie?
się szpital, z czego dyrektor jest dumny? cze czytelnikom?
W chwli obecnej prowadzimy inwestycje, zadania związane z termomodernizacją szpitala, wymieniamy pozostałą część
starych okien, ocieplamy ściany i stropy,
to pozwoli zaoszczędzić i zmniejszyć koszty ogrzewania gazem. Koszty ogrzewania
jak wiemy są coraz wyższe a zapowiadane wzrosty cen gazu jeszcze je zwiekszą.
Zgodnie z wyliczeniami ekspertów przy
obecnych cenach gazu kredyty jakie uzyskaliśmy na termomodernizację zostaną
spłacone z oszczędności. Przez realizację
tego zadania osiągniemy również znaczną poprawę wrunków pobytu pacjentów
i warunków pracy personelu. Również
względy ekonomiczne przemawiają za

Szpital w Kępnie w południowej części
Wielkopolski jest szpitalem o ugruntowanej pozycji. Przez szereg lat udało
nam się poprawiać i utrzymać w dobrych warunkach budynek i oddziały.
Szpital został doposażony w sprzęt nadażając za obecnym poziomem techniki i
zmianami jakie w obecnym czasie mają
miejsce. Szczególnie jestem dumny z
tego, że udało się stworzyć silny zespół
ludzi myślę tu o kadrze lekarskiej, pielęgniarskiej i położniczej jak również o
wszystkim pozostałych pracownikach
fachowych medycznych oraz pracownikach pionu pomocniczego. To jest
bardzo ważne, aby szpital cieszył się do-

Chiałbym podziękować za zrozumienie naszych problemów przez społeczeństwo ponieważ często spotykamy
się z wyrazami uznania i szacunku i satysfakcji pacjentów, cieszę się z dobrej
oceny naszej przacy. Mówię to na podstawie analiz ankiet, które systematycznie przeprowadzamy na oddziałah,
bowiem w nich pacjenci wyrażają swoja
opinię o naszej pracy . Życząc wszystkim
zdrowia pragnę zapewnić, że jeśli kogoś
dotknie choroba to jestesmy zawsze gotowi służyć pomocą.
Z dyrektorem ZOZu
Bronisławem Pazdyką
rozmawiała M.Łabuda
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Protektorat Prezydenta RP
nad organizacjami harcerskimi

Nie mam mocy magicznej, ale
chciałbym, by ten protektorat przyczynił się do jak najbliższej, solidarnej współpracy organizacji harcerskich - powiedział Prezydent RP
Lech Kaczyński w trakcie uroczystości objęcia Honorowym Protektoratem 5 organizacji harcerskich. W
Dniu Myśli Braterskiej Prezydent RP
Lech Kaczyński objął honorowy patronat nad pięcioma organizacjami
harcerskimi: Związkiem Harcerstwa
Polskiego, Związkiem Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniem
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”,
Stowarzyszeniem Harcerskim oraz
Związkiem Harcerstwa Polskiego
poza granicami Kraju. Podczas
dzisiejszego spotkania z harcerzami prezydent Kaczyński przekazał
pamiątkowe ryngrafy przedstawicielom Szarych Szeregów oraz organizacji harcerskich działających
poza granicami Polski. Prezydent
Lech Kaczyński odznaczył też pośmiertnie Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski hm.
Aleksandra Kamińskiego, twórcę
ruchu zuchowego dla młodszych
dzieci, autora powieści - podręczników zuchowych: „Antek Cwaniak”,
„Książka wodza zuchów”, „Krąg
rady”. Podczas wojny Kamiński był
redaktorem naczelnym Biuletynu
Informacyjnego Armii Krajowej i
założycielem Organizacji Małego

Sabotażu „Wawer”. Podczas wojny
napisał jedną z najgłośniejszych
książek „Kamienie na szaniec”. Drugi odznaczony w piątek Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, hm. Tomasz Strzembosz, założyciel Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, który powstał
pod koniec lat 80. XX wieku. Był
pierwszym przewodniczącym ZHR,
potem honorowym przewodniczącym tego związku. Strzembosz był
historykiem, zajmował się głównie
okresem II wojny światowej, działał
w opozycji. Po części oficjalnej prezydent usiadł w harcerskim kręgu
i wygłosił gawędę. Zdaniem Lecha
Kaczyńskiego harcerstwo odegrało
olbrzymią rolę w odzyskaniu niepodległości naszego państwa. - To
zawsze był wielki zakład wychowania - przekonywał prezydent i dodał, że nigdy i nigdzie harcerstwo
nie sprawdziło się tak bardzo jak w
Polsce w czasie II wojny światowej.
Tuż po 16:30, harcerze zrzeszeni w
różnych organizacjach zebrali się
na Placu Józefa Piłsudskiego. Po raz
pierwszy w imieniu polskich harcerek i harcerzy złożono wspólny wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie uroczystości
harcerki i harcerze zawiązali braterski krąg i odśpiewali pieśń „Bratnie
Słowo”.

Jak długo rezyduje starosta w odnowionym pomieszczeniu i czy sentyment powrócił?

Dziękuję za to, że mogę przekazać
swoje spostrzeżenia, sentyment tak powrócił, bo wydaje się, że tak niedawno
a było to 17 lat temu kiedy opuściłem
ten gabinet jako burmistrz. Tamten
czas transformacji był złożony. Wróciłem do gabinetu w którym kiedyś rezydowałem na początku lutego br. Tak
to się dzieje, że już trzecią kadencję
pełnię tę zaszczytną funkcję. Pomimo
takich czy innych uwarunkowań czy
spostrzeżeń jakoś nadal piastuję tę
funkcję. Z takim stażem mogę z dumą
powiedzieć jest nas w Wielkopolsce
5 starostów na 32 i 4 miasta wydzielone. Jest to wewnętrzna satysfakcja.
Zdaje sobie sprawę, że różnie można
postrzegać funkcję starosty i starostę
jako osobę, ale sam fakt, że dalej mam
zaszczyt piastować tę funkcję, jestem
Info;www.zhp. przez większość akceptowany dodaje
mi sił i zapału do dalszej pracy.

JEŻELI DZIECKO:
-MA PROBLEMY W NAUCE (źle czyta, pisze, ma niskie oceny)
-SPRAWIA TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE, JEGO ZACHOWANIE JEST
NIEPOKOJĄCE
-MA WADĘ WYMOWY
-MA TRUDNOŚCI Z WYBOREM DALSZEJ DROGI KSZTAŁCENIA I ZAWODU
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO SKORZYSTANIA Z POMOCY SPECJALISTY ZATRUDNIONEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KĘPNIE
Porady i konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli prowadzone są
m.in.
podczas dyżurów specjalistów w poradni.
W marcu zapraszamy na dyżury:
• pedagoga – logopedy
11 marca – od godz. 13.00 do 17.00
31 marca – od godz. 11.00 do 15.00
• psychologa
19 marca – od godz. 13.00 do 17.00
26 marca – od godz. 14.00 do18.00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26
tel. (062)7824811
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Parter w starostwie wyremontowany
i zagospodarowany
Przypomnijmy jak doszło do przejęcia budynku przez Starostwo?
W posiadanie budynku Starostwo
weszło na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta
i Gminy Kępno Piotrem Psikusem a
Starostą Powiatu Kępińskiego Jerzym
Trzmielem po wyrażeniu pozytywnej
opinii przez Radę Miasta i akceptacji
porozumienia przez Radę Powiatu po
dokonaniu niezbędnych poprawek. Z
burmistrzem podpisaliśmy umowę a
właściwie to porozumienie bez rozliczeń, bo przecież i budynek starostwa
i budynek żłobka to skarb państwa.
Porozumienie było sympatyczne, zrozumienie wzajemnych uwarunkowań,
bo przecież jesteśmy samorządowcami
i czy to takie ważne jaką wartość miał
jeden budynek a jaką drugi, oba służą
społeczeństwu Kępna. My tylko staramy się, by dokonać wszelkich uregulowań prawnych, by obiekt należał
do tej instytucji, która go użytkuje.
Reasumując obiekt został przekazany
bez rozliczeń finansowych w zamian za
budynek żłobka.

Kto zajął gabinety wcześniej zajmowane przez Starostę i Wicestarostę?

Na pierwszym piętrze gabinet starosty zajął sekretarz powiatu Marian
Lorenz a wicestarosty kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, sportu i Promocji Andrzej Jóźwik. Staraliśmy się te
zamiany zrobić jak najtaniej. Meble
w gabinecie starosty pozostają te same
jedynie dokupiono stół konferencyjny, gdyż 8 lat temu meble wykonane
Jaki koszt przewidziano na remont solidnie i w dobrej jakości służyć jesztego budynku i jakie remonty jeszcze cze mogą długo u wicestarosty również
to samo umeblowanie. Jedynie u kiesię przewiduje w Starostwie?
rowników wydziałów trzeba kupić, ale
Wracając do przejęcia dzisiaj mamy negocjujemy ceny.
parter a w najbliższym czasie jak tylko
zostanie wyremontowany budynek by- Co będzie się znajdować na partełego Domu Kultury to drugie piętro rze?
też będzie zajmowało starostwo. Już
zrobiliśmy gruntowny remont sieci Na parterze w jednym ciągu znajdokomputerowej i telefonicznej docelo- wać się będzie Wydział Architektury,
wo już na wszystkie jednostki a remont Budownictwa i Rozwoju Powiatu, Poczy robimy taniej czy drożej na chwilę wiatowy Inspektor Nadzoru Budowobecną staramy się obniżać koszty, ale nictwa. Całe budownictwo i wszystkie
też bierzemy pod uwagę fakt, że coś sprawy związane z budownictwem,
wyremontować to raz a dobrze, by do wydawaniem zaświadczeń, pozwoleń,
tego nie wracać. Zdaje sobie sprawę, że kontrolą i nadzorem jest na parterze
zmieniają się ludzie na stanowiskach, oraz gabinet starosty z sekretariatem i
jedni odchodzą na emeryturę a to zapleczem a naprzeciw gabinet wicepozostanie. Ktoś kiedyś powiedział je- starosty.
steśmy za biedni by zrobić coś tanio i
co pewien czas wracać i remontować Kiedy będzie to budynek li tylko staponownie. Wybieramy opcje może rostwa?
droższą, ale lepiej zrobić to raz porządnie i solidnie. Taką dewizą się kieruje- Marzeniem jest by jak najszybciej.
my, przede wszystkim gospodarność i Burmistrz też chciałby jak najszybciej,
słuszne wydatkowanie pieniędzy po- ale to wszystko zależy od środków.
datników czyli wszystkich nas. W tej Remontuje się rynek a Dom Kultury
chwili kontynuujemy modernizację wygląda niezbyt zachwycająco przy
archiwum powiatowego, rozbudowę pięknym ratuszu. Jak przewiduje burgeodezji. Cały ten remontowany kom- mistrz może w ciągu 2 lat uda się go
pleks dźwigamy finansowo na naszych odnowić i wyremontować. W ramach
to znaczy powiatowych ramionach. decentralizacji wiele zadań przejmie
Chcemy, by została odnowiona ele- Urząd Marszałkowski, zwiększy się też

ilość zadań do realizacji w powiatach.
Wtedy zajdzie potrzeba nowych biur,
lokali, powoli jesteśmy do tego przygotowani. Ta decentralizacja może nastąpić w 2009 roku. Życzyłbym by stało się
to jak najszybciej, wtedy to drugie piętro będzie potrzebne na wzmocnienie
administracji poprzez nowe zadania
i poprzez rozśrodkowanie i także poprawę tak, by samorządy pracowały w
godnych warunkach na potrzeby XXI
wieku.
Co planuje się, inaczej jakie będzie
zagospodarowanie budynku w opuszczonych pomieszczeniach w bursie na
ulicy Sienkiewicza?
Nie odważę się kamuflować i nie mówić prawdy. Było wiele pomysłów jak
świetlica terapeutyczna, która wsparłaby działalność PCPR.Ale nieco innym
rozwiązaniem jest sprawa internatu w
Słupi, tam gdzie obecnie są WTZ. Tam
rocznie na utrzymanie wydajemy 80
tysięcy złotych. Jestem po rozmowach
z Woj. Insp. Ochr. Zab. i z dyr. Ochr.
Zab. w Kaliszu, gdzie postulowałem,
żeby rozdzielić kompleks internatu i
szkoły. Dokonać fizycznego rozdziału już kolejnego, bo zespół pałacowo
– parkowy jest w prywatnych rękach.
Mamy zamiar ten internat zagospodarować. Prowadzimy też rozmowy z wieloma podmiotami o możliwościach zagospodarowania. Zatem sprawę WTZ
trzeba będzie rozpatrywać globalnie
wraz z budynkiem internatu w Słupii.
W sprawie adaptacji pomieszczeń, muszę mieć akceptację Rady Powiatu, bo
wspólnie decydujemy o sprawach powiatu.
Czego można życzyć Staroście dla
dobra rozwoju powiatu?
Zdrowia, cierpliwości w negocjacjach, większych możliwości finansowych dla powiatu, zrozumienia przez
różne osoby, żeby w szarej codzienności było więcej ciepła i wzajemnego
szacunku. Bazą życia jest zrozumienie,
porozumienie i konsensus, jeśli do
tego dodamy szczery uśmiech i odrobinę słońca to wszystkim lepiej się będzie żyło, pracowało i współpracowało z innymi. Chciałbym życzyć sobie i
społeczeństwu naszego powiatu, żeby
najważniejsze zadania priorytetowe
a więc budowa drogi S-11 i modernizacja szpitala znalazła zrozumienie a
przełożyło się to przyznanie środków
unijnych, by te inwestycje były wykonane w zaplanowanym terminie.
Ze Starostą Powiatu
Kępińskiego Jerzym
Trzmielem rozmawiała MaŁa
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Poznajemy swoją małą ojczyznę

Wędrówki po powiecie kępińskim - Baranów cz.2
W tym też okresie zabrano z domu
Żmidzińskiego 16-to letniego jego
syna Henryka, wywieziono na Ukrainę w okolicę Charkowa i tam w lipcu
1945 roku uśmiercono. Ubowcy też
byli na pogrzebie kapłana, nie podobało im się że wszystkie oznaczenia jakie otrzymał ksiądz Stanisław Hundt
włożono do trumny. Wówczas ks. Jan
Piechowiak im odpowiedział słowami
Marszałka Józefa Piłsudskiego: „To
was gówno obchodzi. To się wszystko księdzu proboszczowi należało za
jego poświęcenie, odwagę dla dobra
ojczyzny”. Po pogrzebie z inicjatywy

wacja budynku w którym mieści się
Sanepid no i oczywiście odnowienie
elewacji starostwa, będziemy prosić
o odnowienie wilii, wtedy cały ten
kompleks będzie odnowiony i mam
nadzieję po ratuszu będzie to kolejna
wizytówka pięknego Kępna. Myślimy wystąpić o środki zewnętrzne na
remont ulicy Kościuszki, Kościelnej,
Sikorskiego. Sądzę, że remont będzie
oscylował w granicach 150 tysięcy ( w
tym sieć komputerowa i telefoniczna a
razem z modernizacją geodezji będzie
to w granicach 200 tysięcy). Środki
mamy zabezpieczone i tu ukłon w stronę radnych, którzy mają podobny pogląd, zrobić to raz solidnie i porządnie,
by później do tego nie wracać. Jedynie
Wydział Komunikacji pozostanie nadal nieco oddalony zresztą ludzie już
się przyzwyczaili a samochodów tak
często nikt nie rejestruje.
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rady parafialnej a zwłaszcza Ignacego Śpikowskiego ks. Jan Piechowiak
dostał obstawę.4
Tajne służby bezpieczeństwa, szczególnie upodobały sobie
Baranów, jeszcze w marcu 1983
roku Służba Bezpieczeństwa rzuciła
straszne oszczerstwo na ks. proboszcza Bogdana Laskowskiego. Od 1
sierpnia 1998 roku proboszczem
parafii baranowskiej jest ks. kanonik
Jerzy Kondal, mgr teologii urodzony
2 października 1951 roku w Ostrowie Wielkopolskim, wyświęcony na
kapłana w katedrze poznańskiej 26
maja 1977 roku, a 1 grudnia 2001
roku mianowany kanonikiem katedralnym w Kaliszu.
Szkoła elementarna w Baranowie istniała już w 1600 roku. W
1662 roku jako nauczyciel wymieniany jest Jędrzej Chmielikowicz, później nauczali m.in.:
1671 – 1694 Stanisław Kapałkowicz
1702 – Jakub Jurowiecki
1733 – Tomasz Tonowski
1800 – 1809 Mroczkowski, Remelski, Barcik, Walęcki
1809 – 1812 Jan Wyderkowski
1821 – 1832 Jan Cybulski, Jarosz
Wojciech Jasiński
1832 – Józef Żykwiński
1833 – Michał Goniakowski
1854 – Karol Kukułka
W 2002 roku w Baranowie
istniał Zespół Szkół, czyli szkoła podstawowa i przedszkole. Ich dyrektorem była Teresa Mazurkiewicz. Nowy
gmach szkoły i przedszkola oddany
został do użytku w 1996 roku. Szkoła

wykazuje dużą aktywność w różnych
konkursach. Dnia 15.05.2002 roku
podczas VIII turnieju wiedzy o gminie zajęła II miejsce zdobywając 42
pkt. Do gimnazjum młodzież uczęszcza w Mroczeniu.
W okresie międzywojennym w Baranowie działały następujące organizacje: Koło Śpiewu, Kółko
Włościanek, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Towarzystwo
Czytelni Ludowych, którego ruchoma biblioteka posiadała 60 książek i
34 czytelników. Funkcję bibliotekarki pełniła Wiesława Sierańska a opiekę nad nią sprawowała kierowniczka
szkoły powszechnej
Ludwika Lachner.
Ochotnicza Straż
Pożarna w Baranowie
założona
została 6 stycznia
1927 roku, jednak
jej początki sięgają
już 1912 roku kiedy to straż wiejska
posiadała sikawkę
na drewnianych kołach i beczkowóz.
Pierwszy zarząd wybrano 22 czerwca
1927 roku w następującym składzie:
Wojciech Marszałek, Władysław Śpikowski, Paweł Śpikowski, Marian
Taborski, Jan Zawieja, Piotr Taborski, Stanisław Janicki, Seweryn Jerczyński. Po roku działalności nabyto
sikawkę. Organizacja ta aktywnie
włączyła się w uroczystość 25 czerwca
1933 roku, kiedy to z inspiracji Ignacego Śpikowskiego odsłonięty został
i poświęcony pomnik Najświętszego Serca Jezusowego. Pomnik ten
wzniesiono dla uczczenia poległych
41 mieszkańców wioski w okresie I
wojny światowej i wojnie 1929 roku.
Na dolnej części pomnika, tworzącej
cokół wyrzeźbiono napis: „Z wiarą,
że będzie Polska, w imię Pana, polegli w wojnach 1914 – 1920, a pod
nim 41 nazwisk poległych, poniżej R
I P i roku pańskiego 1932”. Pierwszą
kwotę na budowę pomnika złożyło
Koło Śpiewu a następnie fundusz zaczął się rozrastać przez dobrowolne
ofiary mieszkańców. Hitlerowcy podczas II wojny światowej zniszczyli pomnik, a jego odbudowa nastąpiła na
cmentarzu przykościelnym w 1998
roku, zaś poświęcenie miało miejsce
17 stycznia 1999 roku.
Koło Śpiewu w Baranowie,
m.in. na początku stycznia 1939 roku
urządziło w sali Domu Katolickiego
wieczór wigilijny, połączony z uczczeniem 20 rocznice powstania wielkopolskiego. Na wstępie prezes koła
Ignacy Śpikowski powitał zebranych
a Alojzy Marszałek wygłosił referat
na temat powstania. Po referacie
Barbara Błażejewska wypowiedziała

ciekawy monolog. Na zakończenie
przybył gwiazdor, który podarował
wszystkim upominki. Jako nagrodę
za regularne uczęszczanie na lekcję
śpiewu cztery członkinię otrzymały
książkę – poradnik gospodarstwa domowego. Na początku XXI wieku w
Baranowie działały następujące organizacje:
Ochotnicza Straż Pożarna, której
naczelnikiem był Wojciech Kosik
a prezesem Tadeusz Obalski, przy
OSP działała źeńska drużyna młodzieżowa;
Koło Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Haliną Kosik;
Koło PCK z przewodniczącą Bożeną Wilaszek;
Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów z prezesem a zarazem wójtem
gminy Janem Sarnowskim, które
działa od 1994 rok.
Organizacja ta razem z gminą Baranów organizuje plenery malarskie
z udziałem artystów z całego kraju.
Ogółem od pierwszego pleneru w
1990 do 2000 roku odbyło się 11
ogólnopolskich plenerów malarskich z udziałem 44 malarzy z Polski,
Niemiec i Ukrainy. Trwałym śladem
tych plenerów stała się galeria malarstwa w Urzędzie Gminy. Prace swoje
wystawiali m.in.: Zdzisław Chudy z
Opola, Irena Duszacka z Dniepropietrowska, Franciszek Dziadek z
Bytomia, Irena Gruszka z Kępna,
Krystyna Jasińska z Katowic, Marek
Kamecki z Kępna, Antoni Kawałko
z Krakowa, Anna Lampe z Katowic,
Tadeusz Łukasiewicz z Krakowa,
Edyta Rutkowska z Katowic, Michał
Smółka z Poniatowej i Walery Sosna
z Dniepropietrowska.
Wybitne osoby związane z
Baranowem:
Ojciec Piotr Mateusz Knefliński,
(1815-1881), paulin urodzony w Baranowie do zakonu paulinów wstąpił
w 1845 roku po święceniach kapłańskich w 1851 roku został przeorem
Jasnej Góry, później był progenerałem zakonu. Jako profesor wykładał
teologię w Seminarium Duchownym
ojców Paulinów na Skałce w Krakowie. W 1852 roku odwiedził rodzinny Baranów, historycy zajmujący się
dziejami Jasnej Góry odnotowują, że
na trwałości i aktywności pielgrzymowania z Wielkopolski do Częstochowy mieli wpływ paulini pochodzący
z tych stron naszego kraju. Pątnicy
wchodzący w jasnogórskie mury
mieli świadomość że znaleźli się w
innym wolnym świecie. Chodząc po
klasztorze uczyli się historii: skarbiec
mówił im o królach, arsenał o zwycięstwach, a bastiony o bohaterskich
obrońcach. Akta jasnogórskie wspominają, że w konwencie paulinów w
Brdowie, po pierwszej kasacie klasztoru w 1918 roku zaniedbano kult
mariański i świętego Pawła Pustelnika, wobec czego ojciec Piotr Mateusz
Knefliński zlecił ojcu Jakubowi Wawrzyńcowi Kubaczkowi, paulinowi
„by nie zwlekał z ich odnowieniem”.
Odnowa ta nie trwała zbyt długo ponieważ po następnej kasacie w 1864
roku o kulcie świętego Pawła zapomniano ponownie.
Ks. Paweł Władysław Fabisz (18191881), urodził się w Gliwicach, gdzie
ukończył gimnazjum. Studia filozoficzno-teologiczne odbył we Wrocławiu i Poznaniu. Po przyjęciu w 1842
roku święceni kapłańskich przez trzy
lata duszpasterzował przy poznańskiej farze św. Marii Magdaleny. Od
1845 do 1868 roku był proboszczem

baranowskim a w latach 1851 – 1868
dziekanem kępińskim. Przebywając
w Baranowie napisał szereg książek
związanych z dziejami regionu:
„Kronikę parafialną baranowską”,
wydaną we Wrocławiu, w 1853 roku;
„Kronikę dekanalną kępińską”, wydaną we Wrocławiu, w 1855 roku;
„Kronikę szkolną dekanatu kępińskiego”, wydaną w Oleśnicy, w 1858
roku;
„Kronikę powiatu ostrzeszowskiego”, wydaną w Oleśnicy w 1859 roku.
Razem z ks. Janem Korytkowskim
z Trzcinicy w latach 1856-1857 wydawał pismo „Przyjaciel Ludu Katolickiego”. Ks. Paweł Władysław Fabisz
sprawował również funkcję inspektora szkół dekanalnych w dekanacie
kępińskim. Przykładem w 1856 roku
w pierwszych siedmiu miesiącach
przeprowadził dwie konferencje: 19
kwietnia z udziałem 19 i 9 lipca z
udziałem 27 nauczycieli. Na drugiej
konferencji omawiano reskrypt ministerialny z 19 maja 1856 roku nr
10289 dotyczący posad nauczycielskich połączony z posadami organistowskimi.
Ignacy Śpikowski (1888-1967),
przed II wojną światową był prezesem Koła Śpiewu w Baranowie, jego
podpis widniał na akcie erekcyjnym
pomnika Najświętszego Serca Jezusowego, wzniesionego na rynku
baranowskim przy szkole. Po wojnie
nadal był prezesem chóru kościelnego i członkiem rady parafialnej.
Po tragicznej śmierci ks. Stanisława
Hundta powiedział ks. wikariuszowi
Januszowi Piechowiakowi: „Ks. nie
możemy zostawić samego, gdyż wydaje się, że oni pragną też księdza
samotnego złapać, gdzieś wciągnąć
i słuch po księdzu zaginie”. Postarał
się o obstawę dla kapłana. Był społecznikiem a w życiu zawodowym

pełnił funkcję celnika w Łęce Opatowskiej. Żonom jego była Agnieszka
Taborska (1887-1968). Podczas wojny został z rodziną wysiedlony w okolice Częstochowy do miejscowości
Wierzchowisko, wówczas dojeżdżał
do pracy celnika w Częstochowie.
Jego syn Marian w 1938 roku ukończył gimnazjum kępińskie i wstąpił
do Seminarium Duchownego w
Poznaniu. Podczas wojny pracował
początkowo jako robotnik w Niemczech, a potem z rodzicami przebywał w Wierzchowisku i dojeżdżał na
egzaminy do Krakowa. Kiedy był na
piątym roku zginął w obronie matki
23 września 1943 roku. Pochowano
go na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Nazwisko jego umieszczono
na tablicy pamiątkowej gimnazjum
kępińskiego. Brat Mariana Antoni
Śpikowski urodził się 25 marca 1926
roku, a w 1947 roku ukończył gimnazjum kępińskie. Jego prefektem
gimnazjalnym był ks. Zygmunt Ratajczak (w Kępnie 1945-1947), gorliwy
pedagog, który „poważnie traktował
swoje obowiązki kapłańskie i opiekował się Sodalicją Mariańską”. Antoni Śpikowski pełnił funkcję prezesa
tejże Sodalicji. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Poznaniu
20.05.1953 roku przyjął z rąk arcybiskupa Walentego Dymka święcenia
kapłańskie. Wikariuszem był kolejno
w Śremie, Poznaniu, a proboszczem
w Wierzchnicy i Drawsku należącym
do dekanatu Czarnkowskiego, gdzie
pełnił funkcję moderatora i referenta do spraw misji, wyniesiony został
do godności kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Śremie
(1994), na początku XXI wieku przebywał na emeryturze.
Oprac: H.Tyszkiewicz
Zdjęcia udostępnił wójt
Gminy Baranów
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Informacje do mediów
W dniu 29.02.2008 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie zadania pn. „ Przebudowa ul. Nowej i ul. Świerczewskiego w Wieruszowie” . W najbliższym czasie dokonany zostanie wybór
wykonawcy.
W dniu 25.02.2008 r. z-ca Burmistrza Wieruszowa spotkał się z przedstawicielami spółki „Oświetlenie uliczne i Drogowe w Kaliszu”. Tematem
spotkania było omówienie zakresu robót na oświetleniu ulicznym w roku
2008.
Gmina Wieruszów złożyła wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie udzielenia dofinansowania zadań związanych z przebudową
dróg transportu rolniczego na terenie gminy Wieruszów.
W Wieruszowskim Domu Kultury 28 lutego br. Odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W grupie młodszej zdecydowanie najlepsi okazali się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, którzy zajęli w finale pięć
pierwszych miejsc, i tak:
I miejsce - Radosław Pietrzak,
II miejsce – Wojciech Michowski,
III miejsce – Tomasz Panek,
IV miejsce – Mateusz Puchalski,
V – miejsce Piotr Puchalski.
Klasyfikacja w grupie uczniów starszych przedstawia się następująco:
I miejsce - Rafał Poraszka, Gimnajum nr 1
II miejsce – Marcin Gnych, Gimnazjum nr 2
III miejsce – Ilona Góral, Gimnazjum nr 1
IV miejsce – Estera Mielczarek , Gimnazjum nr 2
V miejsce – Małgorzata Nowak, Gimnazjum nr 1
Czterech najlepszych uczestników z każdej grupy, eliminacji gminnych,
reprezentować będzie Gminę Wieruszów w eliminacjach powiatowych.
Przewodniczącym komisji był mł. kpt. Damian Polowy. Organizatorem
Turnieju była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie i Urząd Miejski w Wieruszowie.

„Uczniowie – uczniom”
W lutym 2008r. uczniowie wieruszowskich szkół wzięli udział w charytatywnym koncercie zorganizowanym przez Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II, w Wieruszowie, którego dyrektorem jest Paweł Malik
pod kierunkiem nauczycieli: Beaty
Nowojewskiej, Katarzyny Miś – Prokop, Magdaleny Burzały, Małgorzaty Gwiazdowskiej i Łukasza Sikory.
Celem akcji było zebranie pieniędzy
na rzecz spalonej w listopadzie zeszłego roku szkoły dla niewidomych
uczniów w Laskach.
Na początku licznie zgromadzona
młodzież została poinformowana o
celu przedsięwzięcia, po czym obejrzała prezentację multimedialną,
przedstawiającą historię szkoły dla
niewidomych uczniów w podwarszawskich Laskach. Następnie uczniowie
obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt. „Narkotyki – nie biorę”,
przygotowane przez koło teatralne
„Pajacyk”. Kolejnym miłym akcentem
było przemówienie pana Stanisława
Badeńskiego – wieruszowianina, nauczyciela w szkole w Laskach, który w
niezwykle przejmujący sposób mówił
o konieczności pomagania potrzebującym i przekonywał, jak ważne jest
spełnianie marzeń i dążenie do wyznaczonych w życiu celów. Po części
artystycznej uczniowie mogli zapoznać się z wystawą, prezentującą prace niewidomych uczniów oraz zakupić smaczne ciastka.
Całkowity dochód ze sprzedaży bile-

tów i ciastek w kwocie 4004,90 zł został przekazany potrzebującej placówce. Mamy nadzieję, że nasza pomoc
pozwoli Laskom na szybki powrót do
codziennych zajęć.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do sukcesu tego przedsięwzięcia: pani
Annie Niesobskiej - dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury, pani dyrektor Beacie Piekielnej, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Janusza Korczaka, pani Magdalenie Gabas - dyrektor Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, uczniom i
nauczycielom, panu Włodzimierzowi
Matyja dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika,uczniom i nauczycielom, panu Jerzemu
Ajtnerowi-dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica,, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła
II. Dziękujemy również uczniowi
Domiknikowi Krawczykowi oraz zespołowi „Domino”, który zapewnił
nagłośnienie i oświetlenie i uczennicy Dominice Sodomskiej za gościnny
występ oraz uczniowi Krzysztofowi
Gwiazdowskiemu za pomoc w przygotowaniu scenografii. Liczne podziękowania kierujemy na ręce Rodziców
uczniów naszej szkoły, którzy upiekli
wspaniałe ciasta, dziękujemy sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy wsparli nasze działania.
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Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej Roku 2007 Ignorancja maskowana głupim uśmieszkiem I Powiatowy Konkurs Poetycki
W miniony piątek 29 lutego miał miejsce finał ósmej edycji konkursu na „Dobroczyńcę Ziemi
Wieruszowskiej Roku 2007” zorganizowanego przez Radę Współpracy Organizacji Pozarządowych
Ziemi Wieruszowskiej, Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Wieruszowie
Zgromadzonych na sali widowiskowej WDK-u powitała prezes SI „K.O.S.”
i inicjator przedsięwzięcia Henryka
Sokołowska. W imprezie udział wzięli
Radni Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawiciele i radni Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, wójtowie, dyrektorzy i przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz lokalne media.
Krótkie wystąpienia wygłosili pod nieobecność Starosty i Burmistrza Wieruszowa Wicestarosta Mirosław Urbaś
oraz z-ca Burmistrza Andrzej Małys.
Z 213 nominacji zgłoszonych przez
60 organizacji pozarządowych do tytułu „Dobroczyńcy Ziemi Wieruszowskiej
Roku 2007” nominowano 97 firm w
trzech kategoriach. Oceny wniosków
i wyboru laureatów dokonywała niezależna kapituła w skład, której weszli:
Józef Niechciał (reprezentujący Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi
Wieruszowskiej), Anna Niełacna (UM
w Wieruszowie), Joanna Nowaczyk
(UM w Wieruszowie), Stefan Pietras
(Starostwo Powiatowe w Wieruszowie),
Marta Siubijak (Starostwo Powiatowe
w Wieruszowie), Marzena Kocoń (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna),
Aleksy Gierus (Starostwo Powiatowe
w Wieruszowie - radca prawny) oraz
Monika Góralska-Mak (administracja
konkursu - Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”). Lokalne
media reprezentowała Monika Woźniak – ITP. - bez prawa głosu.
Nominacje w tej kategorii duże
przedsiębiorstwa uzyskali:
- P.P.H.U. „STOLWIT” Danuta Kacyna
- HM Helwetia Meble Sp. z o. o.
- WITAR Tartak Tyble Sp. Z o. o. Andrzej Waligóra
- P.P.M. „POLESIE” Sp. z o. o. Zbigniew Brutkowski
- Pfleiderer „Prospan” S.A.
Nominacje w kategorii średnie
przedsiębiorstwa:
- „Chata Walichnowska” – Grażyna
Marszałkowska
- Yetico Sp. z o. o. – Wojciech Olszowiak (o. Galewice)
- Zakład Stolarski „RODAN” – Roman Małecki
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Na
Koćminie” Bernard Nikodem
- Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Ryszard Walczak
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- GAL-GAZ Galewice s.c. Eugeniusz
Olszowiak
- Z.H.P. „TRADING” Zbigniew Chodorek
- Producent Mebli Tapicerowanych
„STAGRA” Stanisław Mieszała

Nominację w kategorii małe przedsiębiorstwa otrzymała Piekarnia S.J.
Zdzisław Obała i Czesław Mielczarek.
Nauczyciele Gimnazjum Wśród wyróżnionych znaleźli się:
nr 1 im. Jana Pawła II w - Apteka „Familia” s.c. Bartosz SobWieruszowie kowski
- Apteka Kaliska A.A. Lepka
- ART. –BUD P.P.H.U. Arleta Waligóra
- „BAX” Sp. j. Andrzej Cierlak i Stanisław Baraniak
- Firma Handlowo-Usługowa Robert
Musiała
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy Zbigniew Prukop
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy Grażyna Sola
Tytuł honorowego „Dobroczyńcy
Ziemi Wieruszowskiej Roku 2007”

Statuetkę ”Dobroczyńcy Ziemi Wieruszowskiej 2007” w kategorii duże
przedsiębiorstwa otrzymał Rejonowy Bank Spółdzielczy – prezes Marian
Fita

W czwartek 21 lutego większość dnia
spędziłem w budynku Sądu Grodzkiego w Wieruszowie – nie z własnej winy
tylko „przez głupotę” wieruszowskich
policjantów, którzy z tej strony są dobrze znani czytelnikom. (Najgorsze
jest to, że na ostatniej sesji Rady Powiatu „wybrańcy ludu” wygłaszali peany na cześć Policji, co powoduje podejrzenie, że ludzie ci żyją w świecie
abstrakcji). Nie będę opisywał podstaw mojej wizyty w Sądzie, bo nie jest
to istotą sprawy. Istotą artykułu nie
jest też ograniczenie ruchu drogowego, które wynikało z zajęcia części
pasa drogi spowodowanego budową
na sąsiadującej z Sądem posesji, ale
tematem artykułu ma być postawa
Naczelnika Ruchu Drogowego.
Ale do rzeczy:
Jakie było moje zdziwienie, gdy
na wjeździe obok budynku Sądu z
nonszalancją zapakował swój samochód Naczelnik Ruchu Drogowego
KPP Wieruszów. Zapytałem wtedy
Naczelnika Prewencji - Pawła Gnycha (pokazując przez okno) czy auta
zaparkowanie w ten sposób nie spowoduje przypadkiem zagrożenia dla
innych uczestników ruchu. Pan Naczelnik z nieco bezczelnym uśmieszkiem odpowiedział, że mam się nie
przejmować, bo nie popełniono tu
żadnego wykroczenia. Próbowałem
tłumaczyć, że nie jest istotne, czy popełniono wykroczenie, czy nie, ale
istotne jest to, że takie parkowanie
jest realnym zagrożeniem dla innych
użytkowników tej wewnętrznej drogi, którzy wjeżdżając na plac prawym
pasem mogą się zderzyć z tymi, którzy wyjeżdżają nie swoim prawym, a
lewym pasem (bo prawy jest zajęty).
W ten sposób wszyscy są zmuszeni
jechać po tym samym pasie. To jest

im. Władysława Sebyły
pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego

I. Organizator:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie
Towarzystwo Historyczne
im. Szembeków

Współpraca:
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Wieruszowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w: Bolesławcu,
zagrożenie! I to niemałe!
Należy więc zadać publicznie pytaCzastarach,
Łubnicach,
Mojej rozmowie przysłuchiwała się nie: czy nadal będzie się uśmiechał
Lututowie, Galewicach i
grupa policjantów, którzy z niewia- gdy dojdzie do jakiejś stłuczki lub
Sokolnikach.
domo jakiego powodu się uśmiecha- czegoś poważniejszego. Kto będzie
li - jakbym opowiadał kawał. Wytłu- ponosił odpowiedzialność za utracomaczyłem to sobie, że ludzie, którzy ne zdrowie a może i życie ( bo któż
II. Cele konkursu:
nie rozumieją co się do nich mówi nam zapewni, że tak nie dzieje się w
pobudzenie
wrażliwości
na wszelki wypadek się uśmiechają innych przypadkach, których efekty
poetyckiej i aktywnej twór(bo robiąc zdziwioną minę przyzna- mogą tragiczne).
czości w dziedzinie poezji;
liby się do niewiedzy/głupoty).
Z powyższego wynika, że wieruszowwyszukanie i promocja
O zajęcie się tą sprawą (zwrócenie scy policjanci całkowicie zapomnieli,
młodych poetów;
się do właściciela drogi i posesji) wie- że mają służyć społeczeństwu. Na łazachęcanie młodzieży do
lokrotnie prosili mnie petenci Sądu, mach ITP. wielokrotnie poruszaliśmy
Władysław Sebyła
uprawiania własnej twórktórzy przyjeżdżając pod budynek ten problem, ale mimo dziennikarczości poetyckiej;
mają problemy z jazdą. Za każdym skich interwencji policja nic nie zrooddanie hołdu pomordowanym w Katyniu.
razem boją się czy nie wjadą w kogoś biła- jedynie wszczęła przeciwko mnie
lub ktoś nie uderzy w nich. Zadziwia- represje. W związku z tym będę zmuIII. Regulamin:
jące jest, że policja nie reaguje na szony zgłosić to do Prokuratury spoza
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i potakie problemy a wręcz oburzające okręgu sieradzkiego. Najwyższy czas
nadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.
jest, że Naczelnik Prewencji uśmie- na to by ktoś zajął się ściganiem wie2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie maksimum
cha się jak obywatel zwraca mu uwa- ruszowskiej policji za ich bezczynność
pięć wierszy, w trzech egzemplarzach, w tym jeden wiersz poświęcony
gę na stwarzanie zagrożenia. Czyżby (bezczelność).
zbrodni katyńskiej, opatrzonych dowolnie wybranym godłem.
policjantom, wydawało się, że mogą Niniejszym artykułem zwracam się
3. Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobno zaklejonej koperwszystko. Gdyby tak zrobił zwykły do właściciela posesji o zajęcie się
cie imię i nazwisko z umieszczonym godłem, wiek, nazwę szkoły oraz
obywatel - skończyłoby się to podję- problemem, który dla niego może
krótką notę biograficzną.
ciem jakichś działań. No ale kto miał wydawać się błahy, ale gdyby nie daj
4. Należy przesłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane i
upomnieć Naczelnika Ruchu Dro- …. doszło do tragedii – kto będzie jej
nagradzane
gowego? Naczelnik Prewencji w tym winny? Lepiej działać teraz niż być5. Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2008 r. na adres Powiaprzypadku zaniechał działań (co było mądrym jak w przysłowiu.
towa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 8, 98-400
J.Przybył
niesmaczne)
Wieruszów, z dopiskiem „Konkurs Poetycki”.
6. Jury powołane przez organizatorów oceni nadesłane utwory pod
względem poziomu artystycznego, wagi poruszonych problemów,
stosowania rozwiązań bliskich Patronowi Konkursu Władysławowi Sebyle.
1.W środę (27.02.2008) o godz. 13.00 do Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie zgłosił się sprawca 7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
wypadku drogowego zaistniałego w dniu 09.02.2008r. w m. Dzietrzkowice na skutek którego w szpitalu w 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2008 r. O dokładnym
wyniku doznanych obrażeń ciała zmarł 17 letni mieszkaniec Łubnic. Robert M. lat 28 mieszkaniec pobliskie- terminie organizator powiadomi laureatów poczta elektroniczną lub
go Skomlina powiat wieluński – czasowo przebywający w Łubnicach, do tutejszej jednostki Policji zgłosił się listownie.
dobrowolnie wraz ze swoją żoną, z którą jechał samochodem w czasie zaistnienia tego tragicznego zdarzenia. 9. Oprócz nagród za wiersze o tematyce ogólnej jury przyzna nagrodę
Oboje również odjechali z miejsca wypadku nie udzielając jakiejkolwiek pomocy jego ofierze. Następnie specjalną za utwory nawiązujące do zbrodni katyńskiej.
samochód ukryli, a sami wyjechali do Holandii. Żona Roberta M. po przesłuchaniu została zwolniona, w 10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich
jego sprawie na wniosek Prokuratora prowadzącego śledztwo Sąd Rejonowy w Wieluniu orzekł tymczasowe publikację
aresztowanie na okres 3 m-cy. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca i nie Wszelkich informacji związanych z konkursem można uzyskać w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie ul. Waryńskiego 8 lub
udzielenia pomocy ofierze obowiązujący kodeks karny przewiduje karę 12 lat pozbawienia wolności.
tel. 062 78 31 188.
2.W środę (27.02.2008r) na terenie targowiska miejskiego w Wieruszowie przy ul. Polnej nieznany sprawca
wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonych oraz tłum ludzi dokonali kradzieży 2 portfeli damskich na szkodę Nota biograficzna o Władysławie Sebyle
dwóch kobiet w wieku 51 i 61 lat mieszkanek powiatu wieruszowskiego robiących zakupy. Łupem złodziei
Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 w Kłobucku k. Częstopadły pieniądze i dokumenty.
chowy.
się w pamięci potomnych jako poeta, malarz, muzyk. Dzięki
KOMUNIKAT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WIERUSZOWIE Zapisał
sfałszowaniu w metryce daty urodzenia o dwa lata, mógł wziąć udział
w powstaniu śląskim. Nie przeszkodziło mu to jednak w terminowym
W związku z powtarzającymi się kradzieżami kieszonkowymi na terenie targowiska przy ul. Polnej oraz
zdaniu matury i zapisaniu się w 1921 r. na Wydział Mechaniczny
giełdy samochodowej w Wieruszowie zwracam się z apelem do wszystkich osób kupujących i sprzedających o
Politechniki Warszawskiej. Po roku Sebyła przeniósł się na Wydział
zachowanie szczególnej ostrożności na zagrożenie ze strony złodziei kieszonkowych. Należy dyskretnie obserFilozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego. W 1924 r. związał się z
wować obce osoby wokół siebie, unikać tłoku, nie trzymać pieniędzy, wartościowych rzeczy ani dokumentów
zespołem literatów „Złocień”. Zadebiutował w 1927 r. cyklem „Mow torbach, koszykach lub zewnętrznych kieszeniach odzieży.
dlitwa” opublikowanym w tomie „Poezje”, który wydał wspólnie z A.
Nie ułatwiajmy życia złodziejom.
Maliszewskim. Od 1927 był członkiem grupy literackiej Kwadryga (w
Ponadto apelujemy o nie podejmowanie gry w tzw. 3 karty, kulki lub cukierki. W tej grze wygrywają ZAlatach 1929-1931 redaktor i współwydawca pisma „Kwadryga”). Od
WSZE oszuści. Nie bądźmy naiwni, zbyt wiele osób dało się oszukać przez przyjezdnych oszustów.
1932 roku był współpracownikiem tygodnika „Zet”. Wydał też tomy:
opracował: nadkom. Paweł Gnych „Pieśni Szczurołapa” (1930) „Koncert egotyczny” (1934).”Obrazy
myśli” (1938). W 1938 roku poeta został odznaczony przez Polską
Literatury Złotym Wawrzynem Akademickim.
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Reymonta Akademię
Poeta brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Wzięty do niew Wieruszowie serdecznie zaprasza na spotkanie z pisarką woli przez Armię Czerwoną, był więziony na terenie ZSSR. Został zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie w kwietniu 1940 roku.
To jedna z ofiar katyńskich.
Jego poezja miała charakter filozoficzno-mistyczny. Nawiązywał do
Panią Krystyną Gucewicz
liryki romantyzmu oraz symbolizmu.
Utwory autorki czytać będzie
W swojej poezji wyrażał przejawy buntu społecznego i refleksje metafizyczne.
Pani Krystyna Czubówna
Utwory Sebyły są bogate we współczucie dla ludzkiego cierpienia. Jego
twórczość stanowiła inspirację dla poetów pokolenia Kolumbów.

Kronika Policyjna

W kategorii średnie przedsiębiorstwa laureatem został Zakład Usług Przemysłowych Lechosław Jeżykowski

W kategorii małe przedsiębiorstwa zwycięzcą został Zakład Ogólnobudowlany Jan Dudek
otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGD” Jadwiga i Adam
Musiała, które było już trzykrotnym
laureatem konkursu.
Po bardzo emocjonującym wieczorze i koncercie w wykonaniu znakomitej wokalistki i aktorki Renaty

Zarębskiej pt. „Diabeł jest kobietą”,
która swym zniewalającym uśmiechem i zachwyciła szczególnie męską
część widowni, odbył się mały bankiet
ku pokrzepieniu duszy a szczególnie
ciała.
aga
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CERTYFIKAT „NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W BUDOWNICTWIE”
Obradowali właściciele
ROZSŁAWIAJĄC SWÓJ
DLA WITAR TARTAK TYBLE
gospodarstw agroturystycznych
OŚRODEK PRZEDSTAWILI
NAM PIĘKNĄ SZTUKĘ

OFERTA ARTYSTYCZNA WDK

Krzysztof Daukszewicz

We wtorek, 26 lutego w gospodarZawód: satyryk, felietonista, tekściarz, poeta i kompozytor stwie agroturystycznym Eugeniusza
Kasprzaka w Niwiskach (gm. Galewice)na zebraniu sprawozdawczym
Jego nagrody i nazwy kabaretów, z którymi je
spotkali się właściciele gospodarstw
zdobył można by wymieniać bardzo, bardzo
agroturystycznych z terenu powiatu
długo. Podobnie długa jest lista z jego reciwieruszowskiego.
talami i programami. Występuje, pisze, śpieW spotkaniu – oprócz właścicieli
wa - a wszystko to z jego charakterystycznym
gospodarstw, członków Stowarzyszehumorem. Daukszewicz potrafi zadawać
nia Agroturystycznego Ziemi Wiepodchwytliwe i żartobliwe pytania, umie się
ruszowskiej uczestniczyli: Starosta
znaleźć w każdej sytuacji, a jego podsumowaWieruszowski- Andrzej Szymanek
nia zaskakują rozmówców. Ma głowę pełną
(członek Stowarzyszenia), Krystyna
pomysłów, dzięki czemu potrafi poprowaCzarnecka- Radna Rady Powiatu, Jedzić każdą imprezę!
rzy Przybył- Redaktor Naczelny ITP.
Za „Listy do Pana Hrabiego” otrzymał min. naZebranych powitał Prezes Stowagrodę miesięcznika „Szpilki”
rzyszenia
– Józef Niechciał, który
w 1991 roku, Złotego Kamertonu w 1992, Prometeusza w 1997.
równieżz
woli uczestników spotkaOd 2005 roku jest stałym gościem na antenie programu „Szkło kontaktonia przewodniczył obradom.
we” nadawanego w TVN24.
Po części powitalnej Prezes Niechciał
przedstawił sprawozdanie z
Dla wielbicieli talentu Krzysztofa Daukszewicza
działalności Stowarzyszenia za rok
Wieruszowski Dom Kultury organizuje koncert z udziałem artysty
2007. Wynika z niego, że pod kow dniu 8 marca 2008 r.(sobota)
niec ubiegłego roku Stowarzyszenie
liczyło 30 członków, działało 18 goWystęp odbędzie się w sali widowiskowej WDK o godz.18.00.
spodarstw i we wszystkich byli turyści,
Pragniemy przede wszystkim serdecznie zaprosić kobiety!!!!
których przeciętny pobyt w gospodarstwach trwał 3-10 dni.
Bilety do nabycia w kancelarii WDK w cenie 35 zł, zbiorowe 30 zł.
Głównym zadaniem realizowanym
Kontakt z nami pod numerem 062 78 41 080
przez Stowarzyszenie była promocja
agroturystyki.
Ciepło i serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie wzięło udział w
Dyrektor WDK
Anna Niesobska Otwarciu Sezonu Turystycznego w
Powiecie Wieruszowskim oraz w Jarmarku Turystycznym w Łodzi. Na
targach przedstawiono ofertę kulturalną i agroturystyczną regionu
łącząc to z wystawą rękodzielnictwa
W czwartek 28 lutego o godz. 17-tej w Miejsko-Gminnej Biblio- lokalnych twórców.
Stowarzyszenie regularnie współtece Publicznej w Wieruszowie odbyło się egzotyczne spotkanie
pracuje z lokalną prasą oraz agrotuz podróżniczką Anną Dzierzgowską pod hasłem „Z wizytą na
rystycznym serwisem internetowym
równiku”. Opowiadała ona o swojej wyprawie do Ekwadoru.
w celu propagowania agroturystyki

ZAKOCHANA W EKWADORZE

Anna Dzierzgowska będąca archeologiem piszącym jak sama o sobie mówi zabrała nas w egzotyczną podróż do Ekwadoru kraju położonego w Ameryce Południowej nad oceanem Spokojnym. Nazwa Ekwadoru pochodzi od hiszpańskiego
słowa oznaczającego „równik”. Od północy sąsiaduje z Kolumbią, a od południa
z Peru. W skład Ekwadoru wchodzą także Wyspy Galapagos położone na oceanie
Spokojnym. Powierzchnia tego kraju wynosi 283 560 km, a liczba mieszkańców
szacuje się 13,4 mln. Większość ludności Ekwadoru jest mieszana pochodzenia
południowoeuropejskiego, wśród których 65% stanowią Metysi (potomkowie
mieszanych małżeństw i Indian), 25% to Indianie południowamerykańscy (głównie Keczua) i 3% to Murzyni (potomkowie afrykańskich niewolników). Językiem
urzędowym jest hiszpański, w użyciu miejscowych populacji Indian także język
Keczua, Chibcha i inne. Religia to głównie Katolicy (68%), resztę stanowią protestanci, mormoni i inne religie. Ekwador jest jednym z największych w świecie
producentów i eksporterów bananów, z przeznaczeniem na wywóz uprawia się
także kawę i kakao, na potrzeby wewnętrzne uprawia się: trzcinę cukrową, ryż,
kukurydzę, drzewa cytrusowe (głównie pomarańcze), palmę oleistą oraz bawełnę. Prowadzi się hodowlę bydła, trzody chlewnej, owiec i innych zwierząt. 50%
powierzchni Ekwadoru to lasy, zwłaszcza w dorzeczu Amazonki wilgotne lasy
równikowe, gdzie rosną takie drzewa
jak: mahoniowiec, palisander, balsa,
kauczukowiec. W Andach zaś wiecznie
zielone lasy liściaste, a na wybrzeżu lasy
suche.
Będąc w Ekwadorze można stać w
rozkroku na obu półkulach północnej
i południowej.
Spotkanie z Anną Dzierzgowską, rodowitą sieradzanką pozwoliło nam oderwać się od codzienności i wyruszyć na
zwiedzanie niezwykle ciekawego kraju,
jakim jest Ekwador

21 lutego w Sali Bia³ej Urzêdu Miasta Poznania podczas uroczystej Gali WITAR Tartak Tyble otrzymał
certyfikat NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W BUDOWNICTWIE za nowatorskie rozwiązania technologiczne, kompleksowość i najwyższą jakość oferowanych produktów oraz świadczonych usług w zakresie obróbki drewna.

regionu na zewnątrz.
Reprezentanci Stowarzyszenia wielokrotnie brali udział w tematycznych targach, dożynkach gminnych
i powiatowych, forach i spotkaniach
– by reprezentować i promować wieruszowskich gospodarzy, nawiązywać
nowe kontakty i pozyskiwać nowe informacje.
Drugim zadaniem była działalność
szkoleniowa, w ramach której m.in.
zorganizowano szkolenie dla grupy
gospodarstw agroturystycznych z
Ostrzeszowa a także Kurs pt „Gastronomia w gospodarstwach agroturystycznych”, który cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem.
W minionym roku regularnie odbywały się posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w składzie: Józef Niechciał
(Prezes), Ryszard Tuz (V-ce Prezes),
Eugeniusz Kasprzak (Skarbnik) i
Magdalena Skopińska (Sekretarz).
Na spotkaniach tych omawiano sprawy bieżące, planowano i udzielano
informacji. Zarząd ściśle współpracował ze Starostwem Powiatowym i

Urzędem Miejskim w Wieruszowie,
z Rejonowym i Gminnym Punktem
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Wieruszowie, Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim w Łodzi. Działalność Stowarzyszenia była wspierana przez Starostwo Powiatowe w
Wieruszowie i Urząd Gminy w Wieruszowie.
Po złożeniu i omówieniu sprawozdania uczestnicy zebrania wymieniali
się informacjami i doświadczeniami z
prowadzonej działalności, przestrzegano się przed wypadkami wykorzystywania własnej gościnności przez
gości. Wiele słów dotyczyło promocji
i reklamy usług agroturystycznych,
bo jak wiadomo bez reklamy nie ma
gości i sukcesu. Mówiono o szkoleniach i potrzebie lepszej informacji
dotyczącej lokalizacji gospodarstw i
prowadzonej przez nie działalności.
MON

PS. Wszystkim gospodarzom życzymy
wielu gości, którzy po sobie zostawią
pieniądze i miłe wspomnienia.

ZAKOŃCZYLI KAMPANIE
W niedzielę 3 marca rozliczali się za miniony rok strażacy z jednostki OSP Wieruszów.

W sali OSP spotkali się członkowie
miejscowej jednostki OSP, która liczy 185, w tym 19 kobiet, 134 członków zwyczajnych, 4 honorowych, 27
wspierających. Zebranych powitał
Prezes Jednostki. W zebraniu oprócz
druhów strażaków udział wzięli zaproszeni goście: Ryszard Olbromski
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wieruszów, w-ce burmistrz Andrzej Małys, Prezes Zarządu Gminnego OSP Teresa Tomaszewska,
w-ce Prezes Zarządu Powiatowego
OSP Janusz Pietrzak, Przedstawiciel
Urzędu Miejskiego Krzysztof Pielesiak. Bardzo szczegółowe sprawozdanie z pracy i działalności OSP w
Wieruszowie złożył prezes Henryk
Urbański. Miał co przedstawiać. Jednostka w okresie sprawozdawczym
obchodziła jubileusz 125-lecia, w
związku z tym w jednostce była pełna mobilizacja sił i środków. Prezes
w swoim wystąpieniu jeszcze raz w
bardzo ciepłych słowach podzięko/red/ wał wszystkim tym, co przyczynili się
w różny sposób, aby jubileusz miał
odpowiednią formę. Jak wynikało
ze sprawozdań w zakresie bojowym
jednostka jest dobrze wyszkolona i
przygotowana. Chcą uczestniczyć w
akcjach ratowniczych, 18 razy wyjeżdżali do zdarzeń, w tym 13 razy do
pożarów. Posiadają trzy samochody,
jeden średni i dwa lekkie, z których
jeden jest bardzo dobrze wyposażony, aby uczestniczyć i nieść pomoc w
akcjach ratowniczych, zdarzeniach.
Mają stale co robić posiadając liczne

Certyfikat przyznaje Kapitu³a
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badañ nad Jakoœci¹ Centrum Badañ Certyfikatami
Monitorowania Jakoœci Certyfikatami Najwy¿szej Jakoœci.
Certyfikaty te, udzielane s¹
pod patronatem Ministerstwa
Gospodarki
Nagrodê osobiœcie odebra³
prezes Witar Tartak Tyble Sp.
z o.o. mgr in¿. Andrzej Waligóra. Z tej okazji przyj¹³ równie¿
listy gratulacyjne od Wojewody
Wielkopolskiego Piotra Florka oraz Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka
WoŸniaka.
Mi³ym akcentem by³ udzia³
przedstawicieli
lokalnych
samorz¹dów, na terenie których funkcjonuj¹ wyró¿nione
firmy.
W
uroczystoœci
uczestniczy³ tak¿e Wójt Gminy
Sokolniki Krzysztof Rembecki,
który na rêce prezesa przekaza³
list gratulacyjny i specjalnie
ufundowan¹ na tê okolicznoœæ
statuetkê.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e Certyfikatem uhonorowane zosta³y a¿
cztery spó³ki Grupy WITAR:
Tartak Pniewy, Tartak Rawicz,
Tartak Tyble i WITAR Sk³ady
Budowlane w Poznaniu.
Odpowiedni dokument audytu certyfikacyjnego potwierdził
spełnienie wymagań i kryteriów
regionalnego programu jakości.
Tartak Tyble jest znanym i
uznanym w nie tylko w regionie producentem wyrobów z
drewna głównie dla budownictwa. Rocznie przerabia ponad
30 tysięcy metrów sześciennych
drewna sosnowego. Swoje produkty sprzedaje w kraju i za
granicą. W firmie zatrudnienie
znajduje 100 wysoko wykwalifikowanych pracowników.
/red/

obiekty, które wymagają napraw,
remontów, aby podnieść ich standard. Mają własną orkiestrę dętą,
ale nie taką o jakiej marzą. Cała ich
nadzieja w młodych, którzy rozwijają swój talent pod czujnym okiem
wiceprezesa Krzysztofa Bezena.
MDP chłopców przydałaby się drużyna żeńska. Po sprawozdaniach
Naczelnika, Skarbnika, Komisji Re-

wizyjnej i dyskusji Zarządowi udzielono absolutorium. W wolnych głosach zaproszeni goście pozytywnie
i z szacunkiem odnosili się do tego
co robią druhowie OSP Wieruszów.
Życzyli im wytrwałości w pracy i
działaniu na rzecz potrzebujących i
kolejnych jubileuszy w jak największym gronie.
Jerzy Przybył

W niedzielę 2 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Sokolnikach odbyła się premiera sztuki Zofii Kossak
„Gość oczekiwany” w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej
wywodzącej się z Gminnego Samorządu i lokalnej społeczności.

Sztuka teatralna w pięciu odsłonach jest przedstawieniem, który
ukazuje nam obraz dramatu jaki
na co dzień rozgrywa się na całym
świecie pomiędzy Bogiem, a ludźmi.
Opowiada nam o ludziach, którzy
przyjmując Go w bezinteresownej
miłości i w prostocie są przez Niego
hojnie obdarowywani, są szczęśliwsi
niż by mogli sobie wymarzyć. Lu-

szczędząc sił i zapału, udzielających
się innym aktorom pozwolił nam
obejrzeć tę ambitną sztukę teatralną. Obsada i niebanalne umiejętności aktorskie wykonawców na pewno
rozsławią Ośrodek Kultury w Sokolnikach. Aktorzy – amatorzy z takim
talentem śmiało mogą występować
na deskach teatru, być może niektórzy z nich mają szansę pójść tą

dzie, którzy Go odtrącają, chociaż
nieustannie do nich przychodzi,
oczekujący spodziewanych korzyści
będą tej szczęśliwości pozbawieni.
Gości zaproszonych i przybyłych
na premierę powitał dyrektor GOK
Sokolniki Grzegorz Lewiński. Ta
wspaniała sztuka teatralna przedstawiona przez aktorów-amatorów na
długo pozostanie w naszej pamięci
i w naszych sercach, a to za sprawą

drogą i wybrać aktorstwo. Przedstawienie tej sztuki , w takiej obsadzie
było niezapomnianą ucztą duchową
pełną niesamowitych wrażeń i przeżyć, z których na długo się nie otrząśniemy wspominając grę i talenty
aktorów. Wspaniała sceneria i oprawa muzyczna sprawiała, że widzowie
czuli się jak w prawdziwym teatrze.
Sztuka ta będzie jeszcze wystawiana w GOK- Sokolniki w dniach

ujawnienia się wielkich talentów
przez wykonawców poszczególnych
ról. W rolę młynarza Filipa wcielił
się dyrektor „Witar-Tyble”, a jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego
OSP Sokolniki Andrzej Waligóra.
Jego gra i głos wprost powalały z
nóg, w roli Rokity (niedoszłego zięcia młynarza) mogliśmy zobaczyć
nieprzeciętne umiejętności aktorskie starosty powiatu wieruszowskiego Mirosława Urbasia, których
mógłby pozazdrościć mu profesjonalista. Perfekcyjnie swoją rolę
Kurka zagrał pomysłodawca i reżyser wystawianej sztuki, na co dzień
proboszcz Parafii Sokolniki ks. Kazimierz Wawrzyniak, który dzięki
dużemu potencjałowi energii, nie

9,16 i 30-tego marca. Cena biletów
10zł. Widowisko to jest z kolei trzecim wielkim sukcesem Samorządu
Gminnego i społeczeństwa, dwa poprzednie to filia tworzonego Domu
Kultury w Walichnowach i wspaniały
kompleks wraz z lodowiskiem w Starym Ochędzynie. Po spektaklu dało
się słyszeć głosy iż takiego talentu
wykonawcom pozazdrościliby zawodowi aktorzy, a w sztuce tej każdy
mógłby odnaleźć samego siebie.
Pragniemy zapewnić, że główny aktor nie stracił głosu, a niedoszłemu
zięciowi potrzeba było dużej werwy,
aby dotrzymać mu kroku. Polecamy
gorąco obejrzenie tego przedstawienia w tak niezwykłej obsadzie.
Jerzy Przybył
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Z Informatorem bezpieczniej
Urząd Miasta opracował i wydał
Informator, który teraz dociera do
mieszkańców Wieruszowa. Warto go
przeczytać, bo znajduje się tam wiele
przydatnych informacji - spis ważnych
i przydatnych telefonów, rady jak
bezpiecznie postępować np. gdy puka
do drzwi osoba nieznajoma, gdy jest
burza, nie ma prądu lub jest pożar
budynku w którym mieszkamy.
Czytając Informator dowiemy się co
zrobić gdy zgubimy dowód osobisty,
komórkę czy kartę płatniczą, jak
uniknąć napadu na drodze, jak
być bezpiecznym rowerzystą, jak
prawidłowo parkować samochód, jak
go zabezpieczyć przed kradzieżą, co
zrobić gdy jesteśmy uczestnikiem
wypadku drogowego.
Dlatego - jeśli dostaliście Informator to
najpierw warto go przeczytać a potem
położyć/ schować „w pewnym miejscu”
– by zawsze mieć go pod ręką.
MON

TENIS STOŁOWY
Złoto i srebro dla uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Trzebieniu.
W środę 27 lutego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej
odbył się powiatowy etap Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym – zawody
indywidualne.
Łącznie w dwóch kategoriach,
dziewcząt i chłopców udział wzięło
22 zawodników ze szkół podstawowych z terenu powiatu kępińskiego.
Złoty medal zdobył Przemysław

wieruszów

wieruszów

Kolejny sukces Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Galewicach
W dniach 29.02 – 01.03. 2008 r.
odbył się V Regionalny Festiwal Teatrów Jednego Wiersza w Sieradzu,
w którym główną nagrodę - nagrodę
Starosty sieradzkiego dla najlepszej
aktorki - otrzymała Aleksandra Spólna, uczennica Gimnazjum w Galewicach. Komisję Konkursową urzekła
oryginalną interpretacją utworu pt.
„Z lat dziecięcych” Bolesława Leśmiana, prawdą sceniczną, jak również
niezwykłym talentem wokalnym.
Przepięknie zaprezentowały się
również Marta Tomaszek z wierszem Kazimierza Wierzyńskiego pt.
„Kufer” oraz Agnieszka Banach w
inscenizacji utworu Kazimiery Iłłakowiczównej pt. „Badyle”.
Nagrodę specjalną dla nauczyciela
– instruktora za pomysły inscenizacyjne otrzymała pani Monika Wojtera, nauczycielka języka polskiego
Gimnazjum w Galewicach.
Ogromne brawa należą się również
Magdalenie Panek, uczennicy gale-

wickiego gimnazjum, która zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu
Konkursu Języka Polskiego.
1 marca 2008 w Sieradzu młoda
finalistka pod kierunkiem p. Moniki
Wojtery przystąpiła do części pisem-

nej, w której oceniona zostanie praca stylistyczna oraz test językowy.
Gratulujemy uzdolnionej młodzieży, jednocześnie życząc realizacji marzeń oraz dalszych sukcesów.
/red/

Kto ze Starostwa opowiada bajki?

Klepacz wygrywając wszystkie me„Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana:
cze.
Drugie miejsce wywalczyła Elżbie- Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała oranżada,
ta Ławniczek zdobywając srebrny I w dodatku całkiem sucha.”
„Fe, nieładnie! Fe, kłamczucha!”
medal.
Oboje są uczniami szkoły w Trzebieniu i będą reprezentować powiat Na Łamach naszej gazety wielo- że mamy tak uzdolnionych urzędkępiński na zawodach wojewódz- krotnie zamieszczaliśmy materiał z ników!) Czego dotyczyła- przeczyakcji „Cała Polska czyta dzieciom”. tajcie poniższy wierszyk. Inspirowakich.
Szkoła Podstawowa w Popieramy ją uważając, że to udana liśmy się wierszem Jana Brzechwy „
Trzebieniu i pożyteczna inicjatywa. Dzieciom Kłamczucha”- którego jedną zwrottrzeba czytać książki, opowiadać baj- kę zacytowaliśmy na początku tego
ki bo to wzbogaca ich wyobraźnię artykułu.
i zacieśnia kontakt z rodzicem. Po- By wszystko było jasne powiem
mimo tego, że do redakcji dociera jeszcze, że chodzi o 2 spotkania,
„masa” informacji – nie wiedzieli- które odbyły się w dniu 16 lutego
śmy, że bajki opowiadane są też do- – jedno w Chróścinie, drugie w
rosłym. I to u nas! Okazuje się, że Starym Ochędzynie. Obydwa opitaką inicjatywę podjęli pan Starosta sywaliśmy w zeszłym numerze ITP.
Choć na oba spotkania zaproszony
wraz z Sekretarzem Powiatu.
Jaką bajkę opowiadają? Wymyślo- był Starosta Andrzej Szymanek- do
ną przez siebie! (Kto by pomyślał, Chróscina pojechał (w zastępstwie)

Proszę Państwa - zaszła zmiana
Pan Starosta zaniemógł od rana
Chciał przyjechać do Chróścina
Ale choruje - biedaczyna
Ja - Stefan Pietras go zastępuję
I z piękną bajeczką tu występuję.
Coś nawymyślam, naplotę bzdur
Że taki chory jest szefcio mój
Przecież nie mogę Państwu powiedzieć
Że pan Starosta zamiast z Wami siedzieć
Ściskał ręce prezesom w Starym Ochędzynie
Który z radioorientacji na kraj cały słynie
A że Pan Szymanek nie mógł się rozdwoić
Kazał mi – w zastępstwie przed Wami miny stroić
I nikt by się o szachrajstwie tym nie dowiedział
Gdyby w Ochędzynie redaktor Przybył nie siedział.
Gdy doszła do niego o chorobie plotka
Zastanawiał się kogo w Ochędzynie spotkał
Skoro Szymanek nie ma sobowtóra
To wieść o chorobie to wierutna bzdura
Kłamstwo jak wiadomo nogi ma w zaniku
Przeto możesz się pośmiać - drogi Czytelniku
Z twórczego działania dwóch urzędników
Jeśli bajka Wam nie przypadła do gustu to udajcie się do
Starostwa – tam niektórzy z urzędników opowiadają lepsze.
MON
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Sekretarz Powiatu – Stefan Pietras.
Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że uczestnicy zebrania
w Chróścinie usłyszeli, że Starosta
nie mógł pojawić się na spotkaniu
bo zmogła go choroba. Obecny na
zebraniu w Ochędzynie redaktor
naczelny potwierdza, że pan Szymanek nie wyglądał na chorego.
Tak więc po co to kłamstwo? Trzeba było powiedzieć, że panowie
podzielili się zebraniami a nie opowiadać bajki.
Tak czy owak - cała ta sytuacja natchnęła mnie twórczo a efektem
tego „tchnięcia” jest poniższa bajka.

OBRADOWAŁA XVIII SESJA RADY POWIATU
W środę 27 lutego o godz. 13-tej w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
odbyły się obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
Poza stałymi punktami porządku
obrad jednym z głównych tematów
poruszanych na sesji była ocena stanu
bezpieczeństwa za ub. rok. Zdaniem
Starosty Andrzeja Szymanka ocena
bezpieczeństwa w powiecie jest pozytywna. Działalność Policji została oceniona dobrze i mieszkańcy powiatu
powinni czuć się bezpieczni. Zapewnił wszystkich przybyłych na sesję,
iż statystycznie mniej jest kradzieży i
rozbojów, a wynika to prawdopodobnie ze względu na to, że poprawiła się
sytuacja na rynku pracy. Poruszył on
także kwestie wykrywania przestępczości ds. nieletnich. Jego zdaniem
przestępczość wśród nieletnich jest
zjawiskiem znaczącym na naszym terenie. Konkludując Starosta podkreślił,
że Zarząd i Komendant Wojewódzki
ocenił działalność Policji pozytywnie,
wyraził swe pochwały i podziękowania dla policji przekazując je na ręce
obecnego na sesji z-cy Komendanta
Komendy Powiatowej w Wieruszowie
Grzegorza Pasieki. Do tych podziękowań dołączył się także Przewodniczący
Sesji Andrzej Żóraw i kilku radnych
m.in. Teresa Gonera, która podziękowała policjantom z Komendy Powiatowej w Wieruszowie za dużą wykrywalność przestępstw i to, że dbają o nasze
bezpieczeństwo. Komendantowi podziękował także radny Zbigniew Mielczarek za wskazanie sprawcy wypadku
(obecnie jest już ujęty) potrącenia
17 – letniego chłopca w Łubnicach.
Kierowca, który spowodował wypadek
uciekł za granicę, a ofiara wypadku
zmarła w szpitalu.
Radnego Mariusza Dychto interesowała sprawa umorzeń postępowań wobec niewykrycia sprawców przestępstw,
a zwłaszcza podstawy tych umorzeń,
zadał on także pytanie kom. Pasiece w
sprawie dużej niewykrywalności przestępstw związanych z narkotykami, a
także interesowała go sprawa sądów
24-godzinnych. Odpowiadając kom.
Grzegorz Pasieka poinformował, że
umorzenie spraw przestępstw wobec
niewykrycia ich sprawców następuje dopiero po dokładnym przeprowadzonym postępowaniu, a przede
wszystkim po wyczerpaniu wszystkich
możliwości ich wykrycia, dotyczy to
głównie kradzieży i włamań. Uspokoił wszystkich, że chociaż sprawy są
umorzone jednak nadal prowadzone
są czynności, dał przykład kradzieży
figurek z kościoła w Łubnicach, iż
mimo umorzenia sprawy przestępstwo
to nadal ujęte jest zainteresowaniem i
postępowanie nadal trwa. Co do przestępczości związanej z narkotykami
komendant stwierdził, że wiele przestępstw ujawniono. Na Komendzie
Powiatowej jest powołana komórka
(jednoosobowa), która zajmuje się
wykrywaniem przestępstw narkotykowych wśród nieletnich. Zdaniem kom.
najprościej byłoby przeprowadzać
kontrole w szkole przy pomocy psa
wyszkolonego pod katem narkotyków,
ale obecnie jest to niezgodne z prawem, chociaż kiedyś było stosowane.
Na taką działalność potrzebna byłaby
zgoda wielu osób m.in. szkoły i rodziców. Komendant wyjaśnił, że tryb przyspieszający sądów 24-godzinnych był
stosowany przede wszystkim do osób,
które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Ostrzegł wszystkich, iż
wśród kradzieży obecnie jest popyt na
mercedesy „Sprinter”, i że taki właśnie
-dziś (tzn. 27 lutego) został skradziony
spod motelu „S”. Poradził, żeby uważać, bo wiele jest włamań i kradzieży
oraz ludzi, którzy wyłudzają pieniądze
od innych osób.
Trudno by się w tym stwierdzeniu
nie zgodzić z komendantem Pasieką,
wokół słyszy się o kradzieżach, rozbo-

jach, włamaniach do mieszkań (nawet
seryjnych np. w Kępnie, o czym ostatnio informowaliśmy), chuligaństwie,
agresywnym zachowaniu młodych ludzi będących pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających, które to
zachowanie doprowadza często do popełnienia przestępstw. Policjanci interweniują, komendant ostrzega, ale
nikt nie wypowiada się na temat jak
temu zjawisku zapobiec, aby agresywne zachowanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie było przyczyną
popełnienia przestępstwa. Ma się nieraz wrażenie (być może mylne), że policja nie jest w stanie nic zrobić do momentu, aż stanie się tragedia, dopiero
wtedy ma okazję do wszczęcia swojego
postępowania. Dlatego słuchając tych
peanów i podziękowań dla Policji Starosty i Radnych nie można oprzeć
się wrażeniu, iż słyszy się „ironiczny
chichot”. Naszym zdaniem Policja jest
potrzebna, robi swoje, ale co do oceny
jej działalności i postępowania niektórych policjantów jest wiele do życzenia
i czy mamy z tymi życzeniami czekać,
aż do 24 lipca? (święto policjanta).
Na sesję zaproszony był także przedstawiciel PSP, w Wieruszowie kom.
Waldemar Kopacki, który przedstawił
informacje o działalności PSP w Wieruszowie w roku ub. Do kom. Kopackiego kilu radnych miało pytania, na
które udzielił odpowiedzi m.in. Krystyna Czarnecka poruszając sprawę
przewozu przez powiat niebezpiecznych materiałów. Ten temat interesował także radną Teresę Gonerę, która
zapytała o miejsce ich składowania na
terenie powiatu. Złożyła ona także podziękowania dla Straży Pożarnych za
ich działalność i doceniła umiejętność
udzielania pierwszej pomocy przez
strażaków. Do podziękowań dołączył
także radny Zbigniew Mielczarek. W
swej wypowiedzi kom. Kopacki udzielił odpowiedzi na pytanie o składowanie materiałów niebezpiecznych na
terenie powiatu stwierdzając, iż takie
składowania w naszym powiecie się
nie odbywają., najbliższe jest w okolicy Kępna. Chodzi tu głównie o azbest,
produkty radioaktywne i związki chemiczne. Składowiska materiałów, których nie da się zneutralizować nazywa
się mogielnikami. Jedynym problemem na terenie powiatu jest azbest.
Co do przewożenia trasą lub koleją
niebezpiecznych materiałów takich
jak: olej napędowy, benzyna, propan
– butan, stwierdził, że nie jest to takie
niebezpieczne, gorzej sprawa się ma,
gdy dotyczy przewozu trasą takich
substancji jak: chlor, amoniak, acetylen i innych. Takie przewozy nie są
zgłaszane , bo wymaga to zgłoszenia
do wszystkich Komend Wojewódzkich
z podaniem dokładnej godziny przewozu. Wiele samochodów maskuje
przewóz takich substancji, trudno je
wykryć (to sprawa policji), gdyż nie
można sprawdzić samochodu, który
jest oplombowany.
Starosta Andrzej Szymanek poinformował, że działalność Straży Pożarnych została oceniona pozytywnie,
podkreślił, że strażacy nie tylko gaszą
pożary, ale także udzielają pomocy

przy wypadkach drogowych i innych
zdarzeniach. Straże Pożarne na terenie powiatu działają sprawnie, strażacy
są dobrymi gospodarzami obiektów,
problem jest z wyposażeniem w sprzęt
strażacki, który często jest przestarzały, potrzebne są kosztowne inwestycje.
Przygotowuje się program, aby pozyskać środki unijne i pomóc PSP. Złożył podziękowania dla strażaków, do
których dołączył się Przewodniczący
Andrzej Żóraw. Trudno nie zgodzić
się z oceną działalności PSP i pracy
strażaków, są oni potrzebni, już sama
świadomość, że są, że można na nich
liczyć, na ich pomoc daje poczucie
bezpieczeństwa. Godne pochwały są
jednostki terenowe OSP, gdzie strażacy społecznie wykonują swoje zadania
często kosztem poświęconym rodzinie. Nagrodą dla nich jest uznanie i
docenienie przez społeczeństwo.
Podczas obrad XVIII Sesji RP zgłoszona została tylko jedna interpelacja
przez radną Teresę Gonerę, która najpierw podziękowała za wycięcie drzew
od Kowalówki do Cieszęcina, a prosiła o uzupełnienie asfaltem dziur na
drodze od Polesia do Marianki oraz
wnioskowała o zapoznanie się ze sprawą, czy NFZ pozwoliłby korzystać z Poradni Endokrynologicznej w Kępnie,
gdyż jest to dla nas korzystniej i bliżej
niż do Łodzi.
Członek Zarządu Józef Wróbel
przedstawił sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli. Podjęto także uchwały w sprawie podziału
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających w/g algorytmu dla
powiatu wieruszowskiego na rok 2008,
a także w sprawie przekazania dotacji
dla powiatu ostrzeszowskiego na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Doruchowie jednego mieszkańca pow. wieruszowskiego.
W dziesiątym punkcie obrad radny
Pisula skierował pytanie do Zarządu
Dróg, czy rozpoczęto już łatanie dziur
na drogach, a radny Grzesiak zapytał
czy przewidziana jest naprawa drogi
w miejscowości Chojny gm. Lututów.
W odpowiedzi na interpelacje radnej
Teresy Gonera starosta Andrzej Szymanek stwierdził, iż korzystanie z Poradni
Endokrynologicznej w Kępnie zależy,
czy sama Poradnia wyrazi zgodę, aby
mogli z niej korzystać pacjenci z pow.
wieruszowskiego. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Słowiński zapewnił
o wykonaniu łatania dziur na odcinku
wskazanym przez radną Gonerę i poinformował, że trwa już łatanie większych
dziur na drogach, przypomniał, że
technologii emulsji i grypsu nie stosuje
się zimą, a cena „masy na zimno” wynosi ok. 500zł za tonę.
Obrady sesji powiatowej przebiegały
sprawnie i rzeczowo, chociaż brakowało obecności niezwykle zazwyczaj
aktywnego podczas sesji radnego Piotra Morty, którego obecność i nieprzeciętna właśnie aktywność pobudza zainteresowanie.
/red/
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Droga powiatowa 4704E
drogą niechcianą
Mieszkańcy powołując „Społeczny
Komitet Modernizacji Drogi, Wieruszów - Teklinów – Jutrków” w składzie:
Piotr Morta – radny Rady Powiatu
Wieruszowskiego - przewodniczący
Komitetu, Wiesława Ochota – radna
Rady Miejskiej Wieruszowa, Wiesław
Rzeźnik – radny Rady Miejskiej Wieruszowa, Marian Kazuś – dyrektor
Zespołu Szkół nr 2, Dr inż. Henryk
Ogorzelski – pułkownik Wojska Polskiego, Andrzej Kilan – sołtys Teklinowa, Andrzej Wróbel – sołtys Jutrkowa,
Bogumiła Skwarek – Teklinów, Maryla Bigos – Teklinów, Grzegorz Janik
– Jutrków, Józef Zimoch-Podzamcze,
przypominają samorządom, że ich zadaniem jest realizacja zadań na rzecz
społeczności lokalnej.

zacja zadań określonych w normach
prawnych. Oceńcie drodzy czytelnicy
sami czy starosta (droga, o której piszemy jest drogą powiatową) i burmistrz
w sposób optymalny wywiązują się wobec społeczeństwa ze swoich obowiązków. Poniżej zamieszczamy korespondencję starosty i burmistrza w zakresie
przedmiotowej sprawy.
Informujemy jednocześnie, że Komitet ze swojej strony deklaruje poparcie
dla wszystkich skutecznych działań Zarządu Powiatu Wieruszowskiego i Burmistrza w tej przedmiotowej sprawie.
Pomimo trudnych rozmów i braku
współdziałania powiatu i gminy, optymistycznym dla użytkowników drogi,
o której mowa wyżej jest fakt, że społeczeństwo przejmuje inicjatywę i obliguje starostę oraz burmistrza do wyjścia z bezczynności. Ponadto zarówno
starosta, burmistrz jak i użytkownicy
są jednomyślni co do tego, że istnieje
uzasadniona potrzeba modernizacji
drogi powiatowej nr 4704E.

Społeczny Komitet Modernizacji
Drogi Powiatowej w pismach skierowanych do starosty i burmistrza wyraził
wolę współpracy z samorządami powiatu i gminy dla skutecznego rozwiązania istniejącego problemu. Należy
tutaj zauważyć, że zarówno starosta jak Poniżej korespondencja pomiędzy
i burmistrz finansowani są z płaconych Burmistrzem Wieruszowa a Starostą
przez wyborców podatków i do ich Powiatu
/red/
ustawowego obowiązku należy reali-
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sport/wieruszów
Puchar Polski

Pucharowa inauguracja

Informacje z powiatu wieruszowskiego

Starosta Wieruszowski
98-400 Wieruszów
W niedzielę 2 bm. piłkarze okręgu kaliskiego rozegrali pierwsze mecze ul. Rynek 1-7
pucharowe. Tradycyjnie nie obyło się bez niespodzianek. W czwartej AB – 7330/1/2008

rundzie z rozgrywek odpadł już czwartoligowy LKS Gołuchów. .
Sztuki tej dokonał rewelacyjny beniaminek i lider klasy okręgowej Płomyk Koźminiec. Piłkarze z Koźmińca pokonali czwartoligowców aż 5:2. W
drugim meczu tej rundy Astra Krotoszyn pokonała w Raszkowie Raszkowiankę 2:0. Sporą niespodziankę sprawili piłkarze Lilii Mikstat, którzy na
własnym boisku wyeliminowali LZS Doruchów. Spotkanie w normalnym
czasie zakończyło się remisem 3:3, a o awansie zdecydowały rzuty karne.
Lepiej je wykonywała Lilia wygrywając 7:6. Już w najbliższą niedzielę rozegrane zostaną pozostałe mecze czwartej rundy z udziałem dwóch naszych
drużyn. W Jankowych podopieczni Jacka Kłodnickiego podejmowali będą
silny czwartoligowy Doktór Czarnylas, natomiast w Grębaninie miejscowy
GKS spotka się z innym czwartoligowcem Biały Orłem Koźmin. Początek
obu ciekawie zapowiadających się meczów zaplanowano na godzinę 12.

sport

Rywalizowali o Puchar
Przewodniczącego RG
Sołectwo Opatów tryumfowało w VII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Łęka Opatowska, Zdzisława Kłodnickiego. W kategorii kobiet bezkonkurencyjna
okazała się Agata Bajor. Wśród sołtysów równych sobie nie miał Radosław Szubert.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z ustalonymi wcześniej
zasadami turniej był rozgrywany w
następujących kategoriach: mężczyźni reprezentujący poszczególne
sołectwa drużynowo z podziałem
na grupy i kobiety indywidualnie w
W ciągu 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie, pok. nr 20 zapoznać się z systemie każdy z każdym. Nowością
w tegorocznej edycji turnieju była
zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski..
Starosta Wieruszowski dodatkowa kategoria rozgrywek:
Andrzej Szymanek kategoria „sołtys” w której sołtysi
rozgrywali mecze między sobą. OrNowy dyrektor
ganizatorami imprezy jak co roku
był Urząd Gminy w Łęce OpatowOtoy zestaw par czwartej rundy P, która rozegrana zostanie w najbliższą 7 lutego 2008 roku został
skiej i Gimnazjum im. Kardynała
rozstrzygnięty
konkursu
na
niedzielę 9 bm.:
Stefana Wyszyńskiego w Opatowie.
dyrektora
Zespołu
Szkół
Osobami odpowiedzialnymi za orOgólnokształcących wWieruszowie.
LZS Jankowy 1968
Dąb/Derby Czarnylas (godz.12)
ganizację turnieju byli: Adam Kopis
Do konkursu przystąpił jeden
GKS Grębanin 		
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. (12)
– nauczyciel wychowania fizycznego
kandydat,
który
uzyskał
KKS 1925 Kalisz
Piast Kobylin (13)
w Gimnazjum w Opatowie oraz Maakceptacje
komisji
konkursowej.
Prosna Kalisz 		
Jarota Jarocin (11)
riusz Chocaj – Referent ds. Kultury
W skład komisji konkursowej
Iskra Sieroszewice
Calisia Kalisz (12)
i Sportu. Turniej tenisa stołowego
zgodnie z ustawą o systemie
Lilia Mikstat 		
Centra Ostrów Wielkopolski (12)
sołectw o puchar przewodniczącego
oświaty weszło 3 przedstawicieli
Rady Gminy Łęka Opatowska cieszy
Starostwa
Powiatowego
w
się wielkim zainteresowaniem wśród
Wieruszowie, 3 przedstawicieli
mieszkańców gminy. Fakt zorganiKuratorium, 2 przedstawicieli rady
zowania imprezy w niedzielę stworodziców, 2 przedstawicieli rady
rzył możliwości obejrzeniago przez
pedagogicznej,1
przedstawiciel
większą rzeszę kibiców i sympatyków
Związku
Nauczycielstwa
tenisa stołowego.
Polskiego i 1 przedstawiciel NSZZ
			
Redakcja
Wiele sportowych emocji dostar„Solidarność”.
czały rozgrywki indywidualne kobiet
W dniu 27.02.2008 r. podczas
			
Tygodnik Powiatowy
oraz kategoria „sołtys” jednak cały
posiedzenia
Zarządu
Powiatu
turniej przebiegał w duchu sporWieruszowskiego została podjęta
Jako stały czytelnik bardzo proszę o sprawdzenie czy to
towej rywalizacji zgodnie z zasadą
uchwała o powierzeniu, w okresie
prawda, że starosta przygotowuje się do likwidacji Pu- 1.03.2008 r. do 31.08.2012 r.
fair play. Ze strony organizatorów
blicznego Szpitala?
przygotowane zostało również bostanowiska dyrektora Zespołu
Andrzej Szymanek, starosta Wieruszowski wręcza akt powierzenia Panu Wło- gate zaplecze gastronomiczne gdzie
Szczególnie interesuje mnie, co z dużym majątkiem Szkół Ogólnokształcących, Panu
dzimierzowi Matyi, nowemu dyrektorowi zespołu Szkół Ogólnokształcących.
każdy mógł się poczęstować kawą,
Włodzimierzowi Matyi.
tego wieruszowskiego szpitala?
herbatą, zjeść kawałek ciasta czy też
Co na to wszystko mówią i co robią radni?
zjeść posiłek regeneracyjny.
Na podstawie art.5 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zmianami) z a w i a d a m i a m , że w dniu
20.02.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
dla ,,Budowy ulicy Ogrodowej w Wieruszowie na długości 366m, w ciągu drogi gminnej na działkach 113/6, 2022,
2024 i 2016”.

Powiat wieruszowski na targach

Pozdrawiam
Dane osobowe do wiadomości redakcji

Od redakcji: Liczymy, że w tej sprawie wypowie się Starostwo Powiatu Wieruszowskiego
REGULAMIN
Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego
w warcabach 64 – polowych
Lututów 9 marca 2008 r.
1. CEL;
- popularyzacja warcab wśród mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego.
- wyłonienie reprezentantów powiatu na mistrzostwa wojewódzkie.
2. ORGANIZATORZY;
- Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
- Gmina Lututów
- Klub „Czarna Damka”
3. TERMIN I MIEJSCE;
- Urząd Gminy w Lututowie w dniu 9 marca 2008 r. (niedziela) od godziny 9,30
zapisy, godzina 10,00 początek mistrzostw.
4. SYSTEM ROZGRYWEK;
Mistrzostwa rozegrane zostaną na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. Czas
gry 20 minut na zawodnika. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach; orlików,
młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych, seniorów, seniorów starszych
z podziałem na kobiety i mężczyzn. Sędziowanie komputerowe, kolejność miejsc
zgodnie z przepisami „Kodeksu Warcabowego”.
5. ZGŁOSZENIA;
- zgłoszeń prosimy dokonać do dnia 5 marca 2008 r. na adres Gminna Biblioteka
Publiczna w Lututowie 98-360 Lututów ul. Klonowska 8
telefon 602478112 lub na e-mail; gok.lututow@wp.pl
6. NAGRODY;
- Zwycięzcy otrzymają medale, nagrody i dyplomy w wymienionych kategoriach
wiekowych kobiet i mężczyzn.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE;
- Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
- Dojazd na zawody we własnym zakresie lub na koszt jednostek delegujących
zawodnika.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
- Zawodnicy proszeni są o zabranie sprawnych zegarów kontrolnych.
Zarząd Klubu „Czarna Damka”

NoM

Nagrody wręczyli zwycięzcom turnieju Zdzisław Kłodnicki i Adam Kopis.

Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe puchary.

Wyniki turnieju:
W dniach od 29 lutego do 2 marca 2008 r. W Łodzi w hali Expo przy ul. Stefanowskiego odbyły się XIV
Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na styku kultur”. Na targach swoją ofertę przedstawiło Starostwo
Powiatowe w Wieruszowie. Powiat Wieruszowskim prezentował się na wspólnym stoisku „Porozumienie w 1 miejsce – Sołectwo Opatów ( Zbigniew Poślednik i Waldemar Nawrot )
2 miejsce – Sołectwo Biadaszki ( Łukasz Olbrych i Łukasz Ławniczek )
środku Polski”. W ramach tego
3 miejsce – Sołectwo Łęka Opatowska ( Sylwester Jeziorny i Mateusz Joniak )
porozumienia prezentują się
4 miejsce – Sołectwo Raków ( Krzysztof Ogorzelski i Sławomir Poprawa )
na wspólnym stoisku powiaty:
5 miejsce – Sołectwo Piaski ( Rafał Nikodem i Rafał Skiba )
Łaski, Pajęczański, Poddębicki,
6 miejsce – Sołectwo Lipie ( Krzysztof Sola i Przemysław Wąsala )
Sieradzki,
Wieluński,
7 miejsce – Sołectwo Trzebień ( Jacek Ferfet i Radosław Idzikowski )
Wieruszowski i Zduńsko –
Wolski.
Kategoria kobiet:
Kategoria „Sołtys”
W targach wzięło udział
120 wystawców z Polski i
1 miejsce – Sołectwo Łęka Opatowska ( Agata Bajor )
1 miejsce – Radosław Szubert – Piaski
z zagranicy. Przedstawiane
2
miejsce
–
Sołectwo
Piaski
(
Anna
Nikodem
)
2 miejsce – Dariusz Gąszczak – Łęka Opatowska
oferty dotyczyły wypoczynku
3
miejsce
–
Sołectwo
Opatów
(
Lidia
Kosińska
)
3 miejsce – Tadeusz Osada - Lipie
i rekreacji. Bogata była
4 miejsce – Sołectwo Biadaszki ( Natalia Ławniczek )
4 miejsce – Marek Klepacz - Biadaszki
również oferta sanatoryjno5
miejsce
–
Sołectwo
Siemianice
(
Agata
Rybak
)
5 miejsce – Grzegorz Adamski – Opatów
rehabilitacyjna.
Dużym
zainteresowaniem
osób
zwiedzających
targi
W dniu 1 marca 2008 roku w Mińsku Mazowieckim odi
odwiedzających
stoisko
powiatów
”Porozumienie
były się Mistrzostwa Polski w warcabach aktywnych
w środku Polski” cieszyły
100-polowych/20 min. na zawodnika w każdej z 7 rund.
się materiały informacyjne
dotyczące szlaków rowerowych
Udział wzięło 48 zawodników z 14
Na tegorocznych XIV Międzynarodowych Targach – Regiony Turystyczne „Na styku
i konnych przebiegających w
klubów.
kultur” wśród 120 wystawców, znalazł się również Powiat Wieruszowski.
poszczególnych powiatach.
Uczestniczyli też warcabiści LKS
,,Czarna Damka” Lututów, którzy
Pożyczki dla małych przedsiębiorców
przywieźli kolejne medale.
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie informuje, że działające przy FUNDACJI INKUBATOR, Fundusze Pożyczkowe W kategorii do 16 lat Arkadiusz
wznowiły swoją działalność. Pożyczki udzielane przez Fundusze adresowane są do mikro i małych przedsiębiorców oraz Ślęzak uplasował się na miejscu II i
do osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Fundusze Pożyczkowe są pozabankowym zdobył v-ce MP, a w kategorii kobiet
źródłem finansowania realizowanych przedsięwzięć. Wysokość udzielanej pożyczki od 5000 do 50000 zł. Pożyczka III miejsce zdobyła Anna Białkowudzielana jest maksymalnie na 36 miesięcy. Wkład własny w realizowane przedsięwzięcie to minimum 20%. ska.
Oprocentowanie w zależności od okresu spłaty pożyczki od 7% - 9%. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt: Ponadto w kat. mężczyzn PrzemyFundacja Inkubator, Łódź, ul. Piotrkowska 114, tel 042 633 16 55, fax 042 633 87 13. Dokładne informacje na stronie sław Oderkiewicz był 5, Mariusz Ślęwww.inkubator.org.pl.
zak 9, a Edward Perdek 10.
Koszty wyjazdu pokrył samorząd
Informacje dotyczące samorządu powiatowego, gminy w Lututowie.
Stefan Pietras
Sekretarz Powiatu
Tel. 062 78 31 987
Tek. kom. 601 154 750

Ze sportowym
pozdrowieniem
Wacław Zabłocki
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W niedzielę, 24 lutego 2008 r. w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Bralinie odbył się
Gminny Turniej w Tenisa Stołowego Drużyn Zakładowych o Puchar Wójta Gminy.

Tym razem tenis stołowy

Organizatorem
zawodów
był
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Sokół” Bralin, a współorganizatorem - Referat Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy. Uroczystego otwarcia
turnieju dokonali przedstawiciele
samorządu: wójt Roman Wojtysiak
oraz przewodniczący Rady Gminy
Marek Fras. W inauguracji turnieju uczestniczyli także: dyrektor SP
Bralin Adam Pruban, kierownik referatu Sławomir Bąk oraz burmistrz
zaprzyjaźnionej gminy Svinica ze
Słowacji Lubomir Simco.
Po oficjalnym początku zawodów prezes MUKS „Sokół” Bralin,
a zarazem sędzia główny turnieju,
Piotr Hołoś przedstawił regulamin
rywalizacji oraz przeprowadził losowanie grup. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 5 czteroosobowych
drużyn z następujących zakładów
pracy oraz firm: Gidanex (Wiesław
Szmagliński, Wiesław Kaczmarek,
Andrzej Troska, Mateusz Hübner),
Progress – Leszek Sawicki (Leszek
Sawicki, Marceli Drozdek, Barbara
Zając, Hanna Wnuczek), Jaren (Jarosław Młot, Bogdan Kruszelnicki,
Mirosław Kruszelnicki, Rafał Rams),
pracownicy Oświaty Gminy Bralin
(Justyna Hołub-Rojkiewicz, Wiesław
Klaczyński, Jerzy Liebner, Andrzej
Mirowski) i pracownicy Urzędu
Gminy Bralin oraz radni samorządowi (Artur Wójcik, Roman Wojtysiak, Józef Pazek, Zbigniew Kosakiewicz). Rywalizacja przebiegała w
sportowej atmosferze, a pojedynki
pingpongowe często rozgrywano na

wysokim poziomie. Wart podkreślenia jest fakt, iż niektóre zakłady
pracy reprezentowały panie, które
nie ustępowały grą swoim kolegom,
a częstokroć, dzięki swojej ambicji,
przysparzały im wiele kłopotów w
wygraniu meczu.
Zawody organizacyjnie wsparła
Małgorzata Domagała oraz gimnazjaliści: Paweł Janikowski, Eryk Rozdolski oraz Karol i Kamil Wanzek,
którzy pełnili rolę „sędziów stolikowych”, niosąc konkretną pomoc sędziemu głównemu. Podczas trwania
imprezy jej uczestnicy raczyli się z
słodkościami ufundowanymi przez
firmę Aleksandra Jarczaka.
W wyniku kilkugodzinnych zmagań przy stołach pingpongowych
pierwsze miejsce zdobyli przedstawiciele firmy Jaren, uzyskując łącznie
54 pkt., przed Samorządem Bralin
- 43 pkt. Na trzecim miejscu uplasowali się nauczyciele – 42 pkt., na
czwartym firma Gidanex – 38 pkt.,
a na piątym firma Progress z Nowej
Wsi Książęcej – 33 pkt. Indywidualnie najwięcej punktów dla swoich
drużyn wywalczyli: Jarosław Młot
(Jaren) – 20 pkt., Leszek Sawicki
(Progress) – 19 pkt., Jerzy Liebner
– 18 pkt. (oświata) oraz Andrzej Mirowski (oświata) – 17 pkt.
Nagrody w postaci okazałych pucharów oraz dyplomy wręczali: wójt
Roman Wojtysiak, sekretarz gminy
Zbigniew Łatka oraz prezes MUKS
Piotr Hołoś.
Wszyscy uczestnicy zmagań opuszczali salę gimnastyczną bardzo zadowoleni, zgodnie twierdząc, aby
takich imprez
jak ta na terenie gminy było
jak najwięcej, a
niektórzy deklarowali już rozpoczęcie treningów
do następnego
turnieju...
Jerzy
Liebner
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Kaliska klasa okręgowa

Terminarz rozgrywek rundy
wiosennej sezonu 2007/2008
XVI kolejka - 16 marca 2008 r. - niedziela

15:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce
15:00 ROLBUD OSiR PLESZEW
15:00 KP VICTORIA Ostrzeszów
15:00 ODOLANOVIA Odolanów
11:00 PROSNA Kalisz 		
15:00 ORZEŁ Mroczeń
11:00 POGOŃ Trębaczów
11:00 TP OSTROVIA 1909

- PŁOMYK Kożminiec
- BARYCZ Janków Przygodzki
- JANKOWY 1968
- KS Opatówek
- LZS Doruchów
- KORONA-POGOŃ Stawiszyn
- GROM Golina
- ISKRA Sieroszewice

XVII kolejka - 22 marca 2008 r. - sobota

11:00 TP OSTROVIA 1909
- POGOŃ Nowe Skalmierzyce
15:00 ISKRA Sieroszewice
- POGOŃ Trębaczów
15:00 GROM Golina 		
- ORZEŁ Mroczeń
11:00 KORONA-POGOŃ Stawiszyn - PROSNA Kalisz
15:00 LZS Doruchów 		
- ODOLANOVIA Odolanów
15:00 KS Opatówek 		
- KP VICTORIA Ostrzeszów
11:00 JANKOWY 1968 		
- ROLBUD OSiR PLESZEW
11:00 BARYCZ Janków Przygodzki - PŁOMYK Kożminiec

XVIII kolejka - 30 marca 2008 r. - niedziela

15:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce
15:00 PŁOMYK Koźminiec
15:00 ROLBUD OSiR PLESZEW
11:00 KP VICTORIA Ostrzeszów
15:00 ODOLANOVIA Odolanów
11:00 PROSNA Kalisz 		
11:00 ORZEŁ Mroczeń
11:00 POGOŃ Trębaczów

- BARYCZ Janków Przygodzki
- JANKOWY 1968
- KS Opatówek
- LZS Doruchów
- KORONA-POGOŃ Stawiszyn
- GROM Golina
- ISKRA Sieroszewice
- TP OSTROVIA 1909

XIX kolejka - 6 kwietnia 2008 r. - niedziela

16:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce - POGOŃ Trębaczów
11:00 TP OSTROVIA 1909
- ORZEŁ Mroczeń
16:00 ISKRA Sieroszewice
- PROSNA Kalisz
16:00 GROM Golina 		
- ODOLANOVIA Odolanów
11:00 KORONA-POGOŃ Stawiszyn - KP VICTORIA Ostrzeszów
16:00 LZS Doruchów 		
- ROLBUD OSiR PLESZEW
11:00 KS Opatówek 		
- PŁOMYK Koźminiec
11:00 JANKOWY 1968 		
- BARYCZ Janków Przygodzki

XX kolejka - 13 kwietnia 2008 r. - niedziela

16:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce - JANKOWY 1968
11:00 BARYCZ Janków Przygodzki - KS Opatówek
16:00 PŁOMYK Koźminiec
- LZS Doruchów
16:00 ROLBUD OSiR PLESZEW - KORONA-POGOŃ Stawiszyn
16:00 KP VICTORIA Ostrzeszów - GROM Golina
11:00 ODOLANOVIA Odolanów
- ISKRA Sieroszewice
11:00 PROSNA Kalisz 		
- TP OSTROVIA 1909
11:00 POGOŃ Trębaczów 		
- ORZEŁ Mroczeń

XXI kolejka - 20 kwietnia 2008 r. - niedziela

16:00 ORZEŁ Mroczeń
- POGOŃ Nowe Skalmierzyce
11:00 POGOŃ Trębaczów
- PROSNA Kalisz
11:00 TP OSTROVIA 1909
- ODOLANOVIA Odolanów
11:00 ISKRA Sieroszewice
- KP VICTORIA Ostrzeszów
16:00 GROM Golina 		
- ROLBUD OSiR PLESZEW
11:00 KORONA-POGOŃ Stawiszyn - PŁOMYK Koźminiec
16:00 LZS Doruchów 		
- BARYCZ Janków Przygodzki
16:00 KS Opatówek 		
- JANKOWY 1968

XXII kolejka - 27 kwietnia 2008 r. - niedziela

16:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce
11:00 JANKOWY 1968 		
11:00 BARYCZ Janków Przygodzki
16:00 PŁOMYK Koźminiec
16:00 ROLBUD OSiR PLESZEW
16:00 KP VICTORIA Ostrzeszów
16:00 ODOLANOVIA Odolanów
11:00 PROSNA Kalisz 		

- KS Opatówek
- LZS Doruchów
- KORONA-POGOŃ Stawiszyn
- GROM Golina
- ISKRA Sieroszewice
- TP OSTROVIA 1909
- POGOŃ Trębaczów
- ORZEŁ Mroczeń

XXIII kolejka - 1 maja 2008 r. - czwartek

11:00 PROSNA Kalisz 		
- POGOŃ Nowe Skalmierzyce
16:00 ORZEŁ Mroczeń
- ODOLANOVIA Odolanów
11:00 POGOŃ Trębaczów
- KP VICTORIA Ostrzeszów
11:00 TP OSTROVIA 1909
- ROLBUD OSiR PLESZEW
16:00 ISKRA Sieroszewice
- PŁOMYK Kożminiec
11:00 GROM Golina 		
- BARYCZ Janków Przygodzki
11:00 KORONA-POGOŃ Stawiszyn - JANKOWY 1968
16:00 LZS Doruchów 		
- KS Opatówek

XXIV kolejka - 4 maja 2008 r. - niedziela

16:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce
16:00 KS Opatówek 		
11:00 JANKOWY 1968 		
16:00 BARYCZ Janków Przygodzki
16:00 PŁOMYK Kożminiec
11:00 ROLBUD OSiR PLESZEW
16:00 KP VICTORIA Ostrzeszów
16:00 ODOLANOVIA Odolanów

- LZS Doruchów
- KORONA-POGOŃ Stawiszyn
- GROM Golina
- ISKRA Sieroszewice
- TP OSTROVIA 1909
- POGOŃ Trębaczów
- ORZEŁ Mroczeń
- PROSNA Kalisz

XXV kolejka - 11 maja 2008 r. - niedziela

16:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce
11:00 PROSNA Kalisz 		
16:00 ORZEŁ Mroczeń
11:00 POGOŃ Trębaczów
11:00 TP OSTROVIA 1909
16:00 ISKRA Sieroszewice

- ODOLANOVIA Odolanów
- KP VICTORIA Ostrzeszów
- ROLBUD OSiR PLESZEW
- PŁOMYK Koźminiec
- BARYCZ Janków Przygodzki
- JANKOWY 1968

rozrywka

sport
XXVI kolejka - 18 maja 2008 r. - niedziela

- KORONA-POGOŃ Stawiszyn
- GROM Golina
- ISKRA Sieroszewice
- TP OSTROVIA 1909
- POGOŃ Trębaczów
- ORZEŁ Mroczeń
- PROSNA Kalisz
- ODOLANOVIA Odolanów

XXVII kolejka - 25 maja 2008 r. - niedziela

16:00 KP VICTORIA Ostrzeszów
16:00 ODOLANOVIA Odolanów
11:00 PROSNA Kalisz 		
11:00 ORZEŁ Mroczeń
11:00 POGOŃ Trębaczów
11:00 TP OSTROVIA 1909
16:00 ISKRA Sieroszewice
16:00 GROM Golina 		

- POGOŃ Nowe Skalmierzyce
- ROLBUD OSiR PLESZEW
- PŁOMYK Kożminiec
- BARYCZ Janków Przygodzki
- JANKOWY 1968
- KS Opatówek
- LZS Doruchów
- KORONA-POGOŃ Stawiszyn

XXVIII kolejka - 1 czerwca 2008 r. - niedziela

16:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce - GROM Golina
11:00 KORONA-POGOŃ Stawiszyn - ISKRA Sieroszewice
16:00 LZS Doruchów 		
- TP OSTROVIA 1909
16:00 KS Opatówek 		
- POGOŃ Trębaczów
11:00 JANKOWY 1968 		
- ORZEŁ Mroczeń
11:00 BARYCZ Janków Przygodzki - PROSNA Kalisz
16:00 PŁOMYK Koźminiec
- ODOLANOVIA Odolanów
16:00 ROLBUD OSiR PLESZEW - KP VICTORIA Ostrzeszów

XXIX kolejka - 8 czerwca 2008 r. - niedziela

16:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce
16:00 KP VICTORIA Ostrzeszów
16:00 ODOLANOVIA Odolanów
16:00 PROSNA Kalisz 		
16:00 ORZEŁ Mroczeń
16:00 POGOŃ Trębaczów
16:00 TP OSTROVIA 1909
16:00 ISKRA Sieroszewice

- ROLBUD OSiR PLESZEW
- PŁOMYK Koźminiec
- BARYCZ Janków Przygodzki
- JANKOWY 1968
- KS Opatówek
- LZS Doruchów
- KORONA-POGOŃ Stawiszyn
- GROM Golina

XXX kolejka - 15 czerwca 2008 r. - niedziela

11:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce - ISKRA Sieroszewice
11:00 GROM Golina 		
- TP OSTROVIA 1909
11:00 KORONA-POGOŃ Stawiszyn - POGOŃ Trębaczów
11:00 LZS Doruchów
- ORZEŁ Mroczeń
11:00 KS Opatówek
- PROSNA Kalisz
11:00 JANKOWY 1968
- ODOLANOVIA Odolanów
11:00 BARYCZ Janków Przygodzki - KP VICTORIA Ostrzeszów
11:00 PŁOMYK Koźminiec
- ROLBUD OSiR PLESZEW

Świetna passa
siatkarzy GOK Czastary
Trwa świetna passa siatkarzy GOK-u Czastary. W pierwszym
meczu półfinałowym Wieluńskiej Ligi Siatkówki siatkarze z Czastar nie dali szans wieluńskiej Nauce Jazdy K. Błasik wygrywając
zdecydowanie 3:0.

Do rozegranego w ub. sobotę meczu czastarzanie przystąpili bardzo skoncentrowani.
Już w pierwszym secie wygranym do 18 pokazali duże umiejętności i udowodnili, że
dotarcie do półfinału nie było przypadkowe. Kolejne dwa sety to znów popis skutecznej
gry, szczególnie w końcówkach, kiedy to wielunianie nie mieli nic do powiedzenia. Oba
zakończyły się zwycięstwem GOK-u do 19. To olbrzymia zaliczka w obliczu meczu rewanżowego. Każda runda play-off toczy się bowiem systemem mecz i rewanż. W razie
gdy obie drużyny wygrają po jednym meczu o awansie decyduje w pierwszej kolejności stosunek setów, a następnie stosunek małych punktów. Siatkarzom z Czastar do
upragnionego finału wystarczy więc wygranie jednego seta, lub zdobycie przynajmniej
57 punktów. W drugim półfinale faworyt rozgrywek Trans Bus Cztery Koła SG Wieluń
przegrał 2:3 z Irexem Skomlin, choć po dwóch wygranych - trzecim i czwartym secie –
nikt już nie stawiał na drużynę ze Skomlina. Co ciekawe, to w małych punktach 108:94
bardzo zdecydowanie wygrał Trans Bus Cztery Koła. Za tydzień wszystko możliwe.
Drugi nasz reprezentant Martex Dzietrzkowice w walce o piąte miejsce zdecydowanie
pokonał NIKI Sport Roma Wieluń 3:0 i również do osiągnięcia celu wystarczy mu wygrać jednego seta, lub zdobyć co najmniej 60 punktów.
Wyniki sobotnich meczów
Półfinał - druga runda play-off - 01 marca 2008

Półfinał

Trans Bus Cztery Koła SG-IREX Skomlin 2:3 ( -23; -22; 14; 15; -13)
GOK Czastary-Nauka Jazdy K. Błasik 3:0 ( 18; 19; 19)

O miejsca 5-8

Gim. Nr 2 Cztery Koła Gaz-Papier Serwis Lubax Wieluń 1:3 ( 20; -13; -20; -26)
Martex Dzietrzkowice-NIKI Sport Roma Wieluń		
3:0 (20; 23; 16)

O miejsca 9-12

Latakia Wieluń-Policja Wieluń			
PSB Fawid Wieluń -PSP Oknobud Wieluń		

Półfinał

Trans Bus Cztery Koła SG:IREX Skomlin			
GOK Czastary:Nauka Jazdy K. Błasik			

830
830

Martex Dzietrzkowice :NIKI Sport Roma Wieluń		
Gim. Nr 2 Cztery Koła Gaz:Papier Serwis Lubax Wieluń		

830
930
ryt

o miejsca 5-8

Piłka nożna

Marcin Kowalczyk
w Dynamo Moskwa

Skomlin przed KS Sokolniki
Na półmetku drugiej rundy wszystko wskazuje, że o tytuł mistrza walczyli bbędą
siatkarze Skomlina i KS Sokolniki. Obie drużyny kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i powiększają przewagę nad rywalami.
W ostatnich dwóch kolejkach nie było większych niespodzianek, choć bliscy jej
sprawienia byli Oldboye Sokolniki, którzy dopiero po pięciosetowej walce ulegli
Prośnie Wieruszów. Prosna w kolejnym meczu odzyskała jednak formę i w bardzo
ważnym dla siebie meczu pokonała Złoczew 3:1. To zwycięstwo pozwoliło wieruszowianem awansować na trzecie miejsce w tabeli.

0:3 ( -20; -18; -13)
0:3 ( -21; -23; -14)

O miejsce 9 zagrają Policja Wieluń i PSP Oknobud Wieluń. Latakia i PSB Fawid
powalczą o miejsce 11. Pierwsze mecze 15 marca.
Za tydzień – 08.03.2008. – mecze rewanżowe

Wieruszowska Liga Siatkówki

Marcin Kowalczyk pochodzący z Galewic, były zawodnik Polonii Kępno, SMS Łódź, ŁKS Łódź a ostatnio GKS
Bełchatów w barwach którego wywalczył wicemistrzostwo
Polski jest już zawodnikiem FC Dynamo Moskwa.

III kolejka

Jak pisaliśmy wcześniej Marcin był na testach medycznych
w Moskwie. Testy wypadły bardzo dobrze i rosyjski klub podpisał z nim trzyletni kontrakt. Dynamo to jeden z najbogatszych klubów w rosyjskiej ekstraklasie. W składzie ma kilku
kadrowiczów, a także portugalskiego napastnika Cycero. W
ostatnich dniach kupiło też jednego z najlepszych rosyjskich
napastników - Aleksandra Kerżakowa, który przed przejściem
IV kolejka
GLKS Biala      - LZS RBS Lututów           
1:3(17-25;28-26;13-25;22-25) do Dynama występował w hiszpańskiej Sewilli. Klub ma moMKS Ochędzyn   - Skomlin                   
1:3(20-25;25-22;28-30;22-25) carstwowe plany, o czym świadczy budowa nowego stadionu
Zloczew         - WKS Prosna                
1:3 (22-25;25-15;21-25;20-25) czy zatrudnienie trenera z Holandii, który odpowiada za
KS Sokolniki    - Kubusie Wieruszów          
3:0 (25-19;25-19;25-23)
szkolenie młodzieży. Rosjanie interesowali się Kowalczykiem
3:0(25-0;25-0;25-0)WALKOWER już od kilku miesięcy, jednak tak praktycznie do rozmów z
LKS Dzietrzkowice    - Oldboy Sokolniki    	
zawodnikiem przystąpili po towarzyskim meczu z GKS Beł1.
Skomlin
14 27 41-12
chatów w Hiszpanii, gdzie obie drużyny były na zgrupowaniu.
2.
KS Sokolniki
14 26 38-16
Przełom nastąpił po meczu sparingowym, który rozegrali z
3.
Prosna Wieruszów
14 22 30-26
GKS w lutym właśnie w Hiszpanii. Dynama za Kowalczyka
4.
Złoczew
12 20 30-17
5.
Kubusie Wieruszów
14 20 24-33
zapłaciło 800 tys. euro – sumę taką jaką zawodnik posiadał
6.
LZS-RBS Lututów
12 19 26-17
w kontrakcie z bełchatowskim klubem. Dzień po podpisaniu
7.
GLKS Biała
14 19 24-33
kontraktu Marcin udał się do Holandii, gdzie dołączył do
8.
MKS Ochędzyn
14 18 26-31
swoich nowych kolegów. Dynamo w Holandii przygotowu9.
Sokół Dzietrzkowice
14 14 10-39
10.
Oldboy Sokolniki
14 12 14-40
je się właśnie do rozgrywek ligi rosyjskiej. Rozegrał tam już
pierwsze spotkanie w barwach nowej drużyny. Jego nowy klub
zagrał z Szynnikiem Jarosław (0:1) a Marcin rozegrał cały
Zestaw par piątej kolejki
mecz. W Dynamo występował będzie z nr 4 na koszulce.
03-07.03.2008.
Kubusie        - GLKS Bieliki                2:3 (25-23;18-25;25-22;16-25;11-15)
WKS Prosna    - Oldboy Sokolniki     3:2 (25-23;25-13;25-27;22-25;15-6)
MKS Ochedzyn    - KS Sokolniki        1:3 (25-20;22-25;19-25;25-27)
Skomlin         - LKS Dzietrzkowice     3:1 (25-14;24-26;25-17;25-14)
LZSRBS Lututów - Zloczew              przełożony

nr
2.
3.
6.
9.
10.

GOSPODARZ
MKS Ochedzyn
Skomlin
Kubusie Wieruszów
Złoczew
KS Sokolniki

Nr
5.
4.
1.
7.
8.

19

Wieluńska Liga Siatkówki

16:00 GROM Golina 		
- KS Opatówek
11:00 KORONA-POGOŃ Stawiszyn - LZS Doruchów
11:00 POGOŃ Nowe Skalmierzyce
16:00 LZS Doruchów 		
16:00 KS Opatówek 		
11:00 JANKOWY 1968 		
11:00 BARYCZ Janków Przygodzki
16:00 PŁOMYK Koźminiec
16:00 ROLBUD OSiR PLESZEW
16:00 KP VICTORIA Ostrzeszów

05 marca 2008

GOŚCIE
WKS Prosna Wieruszów
GLKS Bieliki Biała
RBS LZS Lututów
.
LKS Sokół Dzietrzkowice
Sokolniki 2

MIEJSCE
Ochedzyn
Biała
ZSP Staszic
Złoczew
Sokolniki

Poziomo:
1. zmowa
5. pracuje w kasie
8. czarna owca
9. twarda skała
10. letni, jasny kapelusz
13. babilońska bogini - smok
18. obszar
19. przeciwieństwo bessy
20. opera Belliniego
21. podziałka
23. wielki kamień
25. stop miedzi i cynku
26. bije inne karty
28. poziome drzewce omasztowania
29. kapuza
31. większa niż życie
33. piękny kwiat
34. nie jawa
36. faleza
37. krzew
40. mazak
43. część damskiej bielizny
44. plucha
45. odzienie
46. powieść Wiesława Rogowskiego
50. reguła
53. mścicielki przelanej krwi;Opiekunki
ziemi uprawnej i owocującej
54. wyższy duchowny sprawujący władzę
kościelną
55. fronton
56. czarownik
Pionowo:
2. do wywabienia
3. rozgłos
4. leniwy miś z Australii
5. mąż kury
6. ... grająca
7. tarcza Zeusa
10. emfaza
11. mysie mieszkanko
12. z nieba lub kasza
14. zastój
15. płaskie, szeroko otwarte naczynie
16. weksel ciągniony
17. faworki
22. Północna lub Południowa, państwo
w Azji
24. jedna z wielu w talii
26. miejsce zamieszkania
27. obchodzi imieniny 11.09
30. rośnie na łące
32. koteria
35. szkliwo
37. sekta
38. aprobata
39. brunatno - żółto - zielona barwa
40. karma
41. wieś w woj. łódzkim, miejsce organizacji
corocznych międzynarodowych zawodów
lekkoatletycznych
42. piękno
47. zapał
48. część meczu
49. np. zasłużonych
50. legat
51. diateza
52. rzymska bogini łowów

Baran (20 III-20 IV)
Idealny czas na działania, które wymagają uporu i silnej
woli. Jeśli chcesz skończyć z jakimś nałogiem, powinieneś to zrobić właśnie teraz. Z należytą rezerwą traktuj
życzliwe rady, dzięki którym możesz co najwyżej napytać
sobie biedy. Jeśli jesteś pewien swojej wiedzy i działań,
nie zmieniaj kursu. Dowiesz się czegoś ważnego.
Byk (21 IV-20 V)
To będzie spokojny tydzień. Uda ci się znaleźć dużo czasu
dla siebie, wykorzystaj go na odpoczynek. Możesz wybrać
się na parę spotkań towarzyskich, ale wybieraj raczej
starych znajomych. Pewna niemiła sprawa z przeszłości
może znowu dać o sobie znać. Unikaj drażliwych tematów w środę
i czwartek. Nic nie osiągniesz, a tylko stracisz.
Bliźnięta (21 V-20 VI)
Twoje uczucia dla innych mogą wydawać się niestałe.
Wygląda na to, że co chwilę zmieniasz zdanie. Może
zastanów się nad obraniem jakiegoś kursu i postaraj
się przez jakiś czas go utrzymać. Pod koniec tygodnia
spotkasz kogoś, kogo raczej wolałbyś nie spotkać. Nie
poddawaj się chandrze i lenistwu. Weź się do pracy.
Rak (21 VI-21 VII)
Nie wyrywaj się bardziej, niż trzeba. Spokojnie i cierpliwe poczekaj na dogodny moment do realizacji swoich
planów. Nie pokazuj od razu wszystkich swoich atutów,
raczej pokazuj jakąś kartę gdy już naprawdę musisz. W
kwestiach finansowych odczujesz pewną poprawę sytuacji, ale razem
z partnerem będziecie musieli stawić czoła wyzwaniom.
Lew (22 VII-21 VIII)
Nie dowierzaj pięknym słówkom ludzi, których nie znasz.
Niestety, w ich zachowaniu może być więcej chłodnego
wyrachowania niż szczerych chęci. Jednak w pracy
możesz nie obawiać się pochwał, które zasłużenie ci się
należą. Zabłyśniesz na tle współpracowników, ale nie idź
po trupach. Weekend zapowiada się miło.
Panna (22 VIII-21 IX)
Nadchodzi taki czas, w którym nie będziesz mógł cieszyć
się z własnych osiągnięć, bo sprawy twoich bliskich,
przede wszystkim partnera, je przysłonią. Postaraj się
być oparciem, ale nie narzucaj się z nieproszoną pomocą.
Nie obijaj się w pracy, zbliża się okres ocen i szef łatwo
porówna cię do współpracowników.
Waga (22 IX-22 X)
Nawiążesz wiele nowych kontaktów, kilka z nich będzie
owocować już w niedalekiej przyszłości. Zaczniesz snuć
plany już na wakacje, uwzględniaj w nich jednak rodzinę
albo nawet pozwól bliskim wszystko zorganizować. Nabierz więcej dystansu do swojej osoby, śmiej się razem z innymi z
niewinnych żartów, zamiast się obrażać.
Skorpion (23 X-21 XI)

Tydzień prawdopodobnie nie zacznie się dobrze. PopląOptymista wierzy, że jak posmarować chleb
- Co to jest? Ma cztery nogi, cztery ręce, a
czesz to i owo, gdzieś się może spóźnisz, zapomnisz zamasłem z obu stron, to będzie on wirował w nigdy nie działa jak trzeba?
- Małżeństwo.
powietrzu.
brać czegoś ważnego. Jednak wszystko w końcu wyjdzie
Pesymista wie, że chleb spadnie jedną strona prostą i pod koniec tygodnia wszystko powinno pójść jak
Wystarczą dwa dobre skoki w ciągu dnia - jak
ną, ubrudzi się od podłogi, odbije i ostatecznie
z płatka. Weekend może być czasem zmian, także sercowyląduje na drugiej.
mówią Al Capone i Adam Małysz.
wych. Zapowiada się jakaś dodatkowa gotówka, być może premia.

Na pływackich mistrzostwach świata w
Jak wiadomo, marynarze są przesądni.
Kiedyś, chcąc wrócić do domu, brali ze sobą Papui Nowej Gwinei uczestnicy uskarżali się
na zbyt gorącą wodę i pływające liście laurowe
w rejs garść ojczystej ziemi.
Gdy jesteś w lesie i chcesz się dowiedzieć,
Tak szlag trafił Atlantydę.
w basenie.
gdzie jest południe - spójrz na drzewo.
Jeśli jest to palma - to jesteś na południu.
Widziałem dziś w pubie kawalera: zamawiając
- Wiesz że Eskimosi znają ponad sto określeń na śnieg?
kolejne piwa nie patrzył na zegarek.
Mężczyzna nie zdradza. Po prostu udowad- Phi, ja znam znacznie więcej, jak muszę
nia sobie, że jego żona jest lepsza!
rano odśnieżyć samochód...
„Nie ma mowy, nie pozwolę ci gapić się na te
anorektyczne, półnagie modelki”- powiedziała
Obok usługi „Gdzie jestem?” operatorzy
Uderzysz pilnikiem w łeb - boli, nie uderzysz pewna Amerykanka i kazała wyrzucić mężowi
komórkowi planują wprowadzenie usługi „Kim - nudno. Paradoks...
jego reprodukcje Rubensa.
jestem?” i „Co się, do cholery, działo?”
Dla wielu ludzi poczucie humoru oznacza
Na mistrzostwach świata w sumo zebrało
Warszawa, 18 marca 2008.
umiejętność zrozumienia na czym polega się ponad 80 ton zawodników.
Policja znalazła na Dworcu Centralnym ko- pointa, dla większości - na zorientowaniu się,
leją paczkę-bombę podłożoną przez organiza- że to dowcip.
Istnieją dwa sposoby szybkiego zrobienia
cję GayPower. Tym razem to nie była atrapa! W
kariery: dorzucić w odpowiednim momencie
obecności saperów paczka wybuchła wydając
- Wiesz, wymyśliłem nowy sposób, żeby błyskotliwy komentarz lub powstrzymać się
dźwięk „pufff” i rozsypując tęczowe konfetti. stać się bogatym.
w odpowiednim momencie od błyskotliwego
- Wiem, ale ode mnie już pożyczałeś.
komentarza.
Kiedy kobieta wychodzi za mąż mówi „tak” i
to jest ostatnia chwila kiedy mówi zwięźle.
U lekarza:
Fundacja Promocji Asertywności jako jedy-Panie doktorze, a co znaczy wpis „CH W”
na pochwaliła wszystkich ludzi, którzy odmówili
ryt
Przeanalizowawszy katastrofę czernobyl- jej wsparcia.
w mojej karcie?
TERMIN
ską, USA wycofały sprzeciw wobec budowy
-Oznacza, że nie do końca pana zdiagnoprzez Rosję elektrowni atomowej w Iranie.
Znajdujesz butelkę wódki i od razu kupu- zowałem...
Środa-1830
jesz jeszcze trzy - żeby poświętować z okazji
czwartek 18.00
Szczęście
po
warszawsku:
znaleziska.
Czwartek -1915
Do wagonu tramwaju numer 7 wsiada czteO tym, jak poważny w skutkach może być
Czwartek 18.00
roosobowy zespół instrumentalistów-amatorów sen na jawie, przekonało się wielu czeskich
Piątek 18.00
z Rumunii.
motocyklistów...
A ty właśnie wysiadasz.
ryt

Strzelec (22 XI-20 XII)
Przede wszystkim postaraj się unikać niepotrzebnych
kłótni i sporów. Mogą dotyczyć błahostek, a będą ciągnąć
się długa i będą przykre jak ból zęba. Nie zniechęcaj
się zbyt szybko do partnera. To fakt, że może nieco się
ostatnio poróżniliście, ale z drugiej strony źle jednym ruchem skreślać
długi związek.
Koziorożec (21 XII-19 I)
Nie wytaczaj od razu ciężkich dział, żeby zabić muchę.
Tak samo nie rób wielkiej awantury z powodu drobnostek.
Lepiej będzie udać, że nic się nie stało. Swoje wojownicze
zapędy powstrzymaj szczególnie w weekend. Atmosfera
może być gorąca, także za sprawą gości. Za to z Lwem i Panną
szybko dojdziesz do zgody.
Wodnik (20 I-19 II)
Początek tygodnia postaraj się przeczekać bez wykonywania gwałtownych ruchów i podejmowania ważnych decyzji.
Postaraj się za to spokojnie uporać się z zaległościami i
rozwiązać wszystkie sprawy, które ciągną się za tobą od
dłuższego czasu. Wywiąż się też z danego słowa, nawet jeśli nie jest ci z tym wygodnie. W pracy ktoś cię będzie obserwować.
Ryby (20 II-19 III)
Na razie postaraj się nie wybiegać myślami i czynami zbyt
daleko w przyszłość. Raczej skoncentruj się na tym, co
tu i teraz. W pewnych sprawach mogą pomóc ci starzy
znajomi, ale nie wszyscy będą chcieli zrobić to bezinteresownie. Samotne Ryby mogą natknąć się na dawno niewidzianą
miłość. Kto wie, może coś z tego wyniknie?

MEDYCZNE

Gabinet Terapii Naturalnej “SOMODO” – masaż, korekcja kręgosłupa, irydodiagnostyka (diagnozowanie z tęczówki oka),
homeopatia, ziołolecznictwo, akupunktura, bioenergoterapia. Kępno, ul. Wrocławska 5 (“poligon”).
Tel. (062) 78 19 924. (b)
W. Wojciechowski – diagnoza
komputerowa w 30 minut, terapia
antynikotynowa i antyalkoholowa,
nerwice i depresje. Tel. (062) 78
19 924. (b)K
Nie pal – wystarczy 1 terapia! 7 lat
praktyki – gwarancja skuteczności
tel. 606175919 (19.09)

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam garaż murowany przy
ul. Wschodniej. Tel. 781 746 414
(19.03) W
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 1 h. Działka położona w Jurkowie przy drodze powiatowej Jurków- Wieruszów- 6 km od giełdy
samochodowej. Tel. 062 78 42 128
(19.03mo)
Sprzedam działkę o powierzchni
0,37 ha pod zabudowę w Sokolnikach (za szkołą), teren uzbrojony.
Tel. (062) 78 31 036 (12.03) W
Sprzedam działkę z domem o powierzchni 1,5 ha w Wieruszowie.
Tel. 509 602 473 lub 516 180 198
(12.03) W
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 51 arów w miejscowości Tyble Małe (gm. Sokolniki) 50 m od
drogi krajowej. Tel. 692 018 002
dzwonić po 14 (12.03 mo)
Sprzedam działkę budowlaną w
Kowalówce koło Wieruszowa tel.
510 009 331 (2.04 mo)
Sprzedam mieszkanie w Oleśnicy,

72 m2, 3 pokoje w centrum miasta. tel. 510 009 331 (2.04 mo)
Sprzedam działkę o pow. 3 ha w
okolicy Kępna i Baranowa. Tel.
698 185 970. (5.03) K
Sprzedam grunty rolne o powierzchni 2 ha 35 arów (w tym 35
arów to uzbrojona działka budowlana) przy trasie nr 8 w miejscowości Nowy Ochędzyn (gmina Sokolniki). Tel. 665 169 198 (05.03)
Sprzedam uzbrojoną działkę o powierzchni 56 arów przy trasie nr 8
w miejscowości Nowy Ochędzyn
(gmina Sokolniki). Tel. 665 169
198 (05.03) W
Sprzedam mieszkanie własnościowe o powierzchni 31 m2 w Chróścinie w budynku wielorodzinnym.
Tel. 668 935 766 lub 608 457 739
(05.03) W
Sprzedam dom murowany parterowy o pow. 80 m2 oraz budynki
gospodarcze na działce o pow. 0,3
ha 12 km od Wieruszowa; cena 87
tys. zł. Dzwonić po 18.00. Tel. 062
78 40 158 (05.03) W
Sprzedam pomieszczenie na działalność handlową (obecnie sklep
monopolowy) o powierzchni 150
m2 + piwnica, ul. Fabryczna 4a/2;
98-400 Wieruszów. Tel. 663 20 86
36 (5.03 mo) W
Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie na ul. Fabrycznej, 74m2 (3
pokoje, salon, kuchnia, 2 balkony)
IV piętro. Wyremontowane. Tel.
0 601 550 393 (19.03 mo)
Super okazja! Sprzedam w stanie
surowym nowy dom ( rozprowadzona woda i prąd,;okna plastikowe z zewnątrz zielone) z zabudowaniami. Kamionka 32 pow.
Wieruszów. www.blachu.pl. Tel. 0
505 135 932 Promocja! Dla nabyw-

Kupię grunty rolne lub działkę budowlaną w Wieruszowie lub okolicy. Tel. 0 508 377 631 (05.03)
Kupię mieszkanie na parterze w
bloku w Kępnie. Tel. 501 620 004
lub 501 602 808 (m.)

NIERUCHOMOŚCI
- WYNAJMĘ
/DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal na działalność
gospodarczą. Tel. 509 215 063.
(19.03) W
Wynajmę piętro w domu jednorodzinnym na terenie Wieruszowa.
Tel. 601 830 659 dzwonić po 17tej. (12.03) W
Do wynajęcia lokal handlowy w
Centrum Kępna. Tel. 663 312 812
lub 062 78 223 56 (5.03)K
Do wynajęcia w Wieruszowie hala
produkcyjno-magazynowa 500m2,
biura, socjale, media, CO, atrakcyjne położenie. Tel. 693 161 433
(5.03 A)
Do wynajęcia lokal w Wieruszowie
na ul. Wrocławskiej 12, ok. 60 m2,
wszystkie media, obiekt zabezpieczony alarmem tel. 0 608 334 892
lub 062 78 41 503 (12.03)

MOTORYZACYJNE
– SPRZEDAM

Sprzedam Ford Mondeo Combi,
rocznik 1994, 1.6; 1,6V, instalacja gazowa, ABS, 2 poduszki powietrzne,
centralny zamek, szyberdach, przebieg 200000 km. Cena 6000 zł/ Tel.
697 872 814 (19.03)K
Sprzedaż motorowerów nowych i używanych, np. Simson, różne skutery
Krosy, Chopery oraz wyprzedaż części: silniki, koła, ramy i inne akcesoria;
regeneracja wałów, szlify cylindrów.
Sprzedaż wysyłkowa. Tel. 0 62/ 73
96 577, 601 500 061 lub 513 422 909.
E-mail: emi8411@wp.pl (31.05) W
VITO Blaszak, 3-osobowy, tylne drzwi
skrzydłowe, rok prod. 2002/2003.
Cena 29.500 Tel. 508 701 329 lub
513 422 909 (19.03) W
Fiat DUCATO max, rok prod. 2002,
przebieg 209 tys. km, poj. 28 STD, 3-osobowy, ściana grodziowa, max długi,
max wysoki, kilka dni w kraju, stan idealny. Cena 26.500 zł. Tel. 508 701 329
lub 513 422 909 (19.03) W
Polonez Caro 1,6 rok prod. 1995, posiada instalację gazową, stan dobry.
Tel. 602 243 973 (19.03) W
Opel Calibra 1990r. ciemny grafit,
pojemność 2.0 kat.16V, DOHC, gaz
sekwencja 3-letni, Alu-felgi, klimatyzacja, centralny zamek, pełna elektryka,
ABS, wspomaganie kierownicy. Cena
do uzgodnienia. Tel. 0 669 018 748 –
dzwonić po 16-tej (19.03) W
Volkswagen Polo 1.1 rok prod. 1991,
benzyna, stan b. db. Cena do uzgodnienia. Tel. 782 800 219 (19.03) W
VW IV Combi 1,9 Diesel, rocznik ’99,
4xAir Bag, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, ABS, przebieg: 171
tys. km. Cena 17.900 zł. Tel. 601 808
432 (19.03) W
VW III rocznik ’96, 1,9 SDI, ABS,
2xAir Bag, wspomaganie kierownicy,
4 drzwi, przebieg 105 tys. km (z książką). Cena 9.300 zł. Tel. 601 808 432
(19.03) W

PRACA – DAM

Przyjmę
prace
chałupnicze
(oprócz szycia). Tel. 605 129 740

(19.03) W
Przyjmę energiczną panią do pracy w barze w Ochędzynie, mile widziane doświadczenie, warunki do
uzgodnienia. Tel. 0 885 203 000
(19.03) W
Hydraulik lub osoba do przyuczenia w zawodzie. Tel. 601 552 873
(19.03) W
Poszukuję pracownika do Kredyt
Punktu w Wieruszowie. Wynagrodzenie: pensja plus prowizja.
Poszukujemy osób kreatywnych,
dyspozycyjnych, wykształcenie minimum średnie, prawo jazdy kat.B.
Tel. 508 268 201 lub 508 268 204
(12.03)
Posiadam pomieszczenie, wezmę
wspólnika na małą produkcję stolarstwo – tapicerstwo. Tel. 0 697
331 763 (12.03)
Zatrudnię osobę na stanowisko
sprzedawcy w sklepie spożywczy.
Mile widziane doświadczenie.
Wynagrodzenie do uzgodnienia.
Tel.609 722 605 (5.03)
Poszukujemy wokalistek, wokalistów i instrumentalistów do zespołu muzycznego (wesela, zabawy).
Tel. 606 898 363 (26.03)
Zatrudnię hydraulika lub osobę
niewykwalifikowaną do przyuczenia do zawodu. Tel. 0 605 585 562
(05.03) A
Praca dodatkowa umowa – zlecenie, emeryci, renciści, osoby pracujące. Wiek od 25 – 65 lat. Wykształcenie średnie. Tel. 665 620 574,
oraz 798 598 431(19.03K)
Szukam do współpracy osób
chcących pracować jako doradcy
finansowi. Nie normowany czas
pracy, może być jako praca dodatkowe praca nie na etacie. Tel.
669018757 (P.M.)

PRACA – SZUKAM

Biegła obsługa komputera, tworzenie i obsługa stron internetowych,
tworzenie reklam internetowych,
naprawy sprzętu komputerowego, projektowanie graficzne. Tel.
504 206 799 (m)

SPRZEDAM

Sprzedam kombajn zbożowy Bizon
Rekord ZO-58 rok prod. 1986/1987
oryginalna sieczkarnia, kolor brązowy, opony 80 %, przebieg 2000 Mtg
bez spawów i korozji, stan idealny.
Cena 45.000 zł. Tel. 508 701 329
lub 513 422 909 (19.03) W
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon
ZO-56 rok prod. 1985/86, kabina,
w 100% sprawny, stan bdb. Cena
34.500 zł. Tel. 0 601 500 061 lub 0
62/ 73 96 577 (19.03) W
Do sprzedaży sieczkarnia do słomy
do kombajnu zbożowego Bizon
ZO-56 Płock z roku 1995. Cena
3.200 zł. Tel. 508 701 329 lub
513 422 909 (19.03) W
Sprzedam ciągnik JOHN DEERE
4040A rok prod. 1982/1983, 120
KM, napęd 4x4, zarejestrowany.
Cena 33.500zł. Tel. 0 62/ 73 96 577,
601 500 061 (19.03) W
Sprzedam Zetor 5245 rok prod.
1989/1990,napęd 4x4, kupiony
w Polsce w Agromie, stan idealny.
Cena 39.500 zł. Tel. 508 701 329
lub 513 422 909 (19.03) W
Sprzedam ROZRZUTNIK OBORNIKA: ładowność – 3,5 tony,
2-osiowy, wyprodukowany w Polsce, stan bdb. Cena 9.000 PLN.
CIĄGNIK INTERNATIONAL 624:

posiada przedni napęd oraz tur, 3
łyżki półbiegi, moc 64 KM, wspomaganie kierownicy, stan bdb. Cena
16.000 PLN. Możliwość sprzedania
oddzielnie oraz w komplecie (taniej)!!!. Tel. 0 721 150 223 (19.03)
W
Sprzedam zboże paszowe: pszenica,
jęczmień, żyto; możliwość transportu. Cena: 700-800 zł/t. Pieczyska.
Tel. +48 783 120 395 (19.03) W
Sprzedam ogiera 18-miesięcznego,
waga ok. 600 kg. Tel. 602 522 173
(19.03) W
Sprzedam króliki tel. 669 302 355
(26.03 mo)
Agregat uprawowy o szer. 2.80 z podwójnymi wałkami. Tel. 602 59 71
35 (19.03 mo)
Sprzedam Beczkowóz 2000 l. i Talerzówkę 2.40m. Tel.0 606 663 195
(12.03 A)
Sprzedam pług GRUDZIĄDZ
5-skibowy podorynkowy i przyczepkę rolniczą jednoosiową na kołach
szesnastkach. Tel. 603 512 535
(12.03) W
Sprzedam ciągnik rolniczy produkcji niemieckiej Guldner G305, moc
30km, w b. dobrym stanie. Cena
do uzgodnienia. Stefan Cegiełka
Kaski 53, gm. Galewice. Tel. 062 78
38 394 (02.04) W
Sprzedam sadyniaki LORDY. Tel.
062 78 43 156 (12.03) W
Sprzedam łubin gorzki „wąskolistny” Caro. Tel. (062) 78 38 322
(26.03)
Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 695 424 067 (05.03)

KUPIĘ

Kupię oryginalną szlifierkę taśmową do płaszczyzny do 2000 tys. zł
Tel. 693531802 (19.03)K

USŁUGI

Najtańsza wódka na wesela. Sklep
MAX ul. Fabryczna 4a/2; 98-400 Wieruszów (obok Apteki) (12.03) W
Korepetycje z języka niemieckiego.
Tel. 601 879 467 (19.03 A)
Usługi transportowe w zakresie przewozu osób – towaru do 3,5 tony; laweta. Kraj i zagranica. Tel. 607 612 485
(12.03) W
Usługi w zakresie prowadzenia imprez okolicznościowych – bale, festyny, studniówki; własny profesjonalny
sprzęt nagłaśniający i oświetlenie.
www.djtiger.pl. Tel. 692 989 898
(12.03) W
Kompleksowe wykonanie wnętrz. Tel.
509 543 677 lub 668 383 147 (2.04)
Język polski- korepetycje. Pomoc
w pisaniu prac. Nauczyciel! Tel.
0 512 394 001, 062 78 410 18 (2.04
mo)
Tynkowanie, posadzki, płytki i usługi
ogólnobudowlane. Tel. 660 740 642
(5.03)K
Usługi koparko-ładowarką wykopy,
fundamenty, piwnice, przeciski pod
drogami, przyłącza wodne i kanalizacje, roboty hydrauliczne. Tel.
601 552 873 (05.03)
Usługi remontowo-budowlane, budowa domów, tynki wapienno-gipsowe i
szlachetne, docieplanie styropianem

budynków, montaż regipsów poddasza, kładzenie płytek, itd. Firma z wieloletnim doświadczeniem. Tel.. 507
499 162 (26.03.)
Pomogę w prowadzeniu wszelkich
spraw związanych z Urzędem Skarbowym. Tel. 782 826 026 (05.03)
Wszelkie usługi hydrauliczne. Tel.
782 826 026 (05.03)
Wykonuję altany, meble ogrodowe z
materiałów własnych i powierzonych.
Tel. 782 826 026 (05.03)
Usługi budowlane: murowanie, tynkowanie, docieplanie budynków. Tel.
607 822 365 (05.03)
Usługi transportowe, przeprowadzki.
TANIO. Długość skrzyni ładunkowej
5m, wysokość 2.20 m, szerokość 2.15
m tel. 0 509 353 246 (5.03 mo)
KWIETNIOWA PROMOCJA Profesjonalne wideofilmowanie i zdjęcia
ślubne. Fotoreportaż z uroczystości
i artystyczne sesje plenerowe. Taniej
nie znajdziesz. Wolne terminy. Telefon. 696-130-942. (24.04.)A
Artystyczne malowanie aerografem
samochodów, motocykli, skuterów,
kasków (płomienie, zwierzęta, kobiety, smoki, widoki - szeroki wybór
wzorów lub tworzenie indywidualnego projektu), także reklama na samochodach. Malowanie „fresków” na
ścianie. Tel. 504 206 799 (m)
Przewozy osobowe, krajowe i międzynarodowe, licencjonowane. Transport na lawetach. Niskie ceny, faktury
VAT. Tel. 0 607 350 130 (st)
Angielski od podstaw korepetycje.
Tel. 511 945 503. (26.10 DC)

RÓŻNE

Zespół muzyczny poszukuje wokalistki tel. 0 500 027 071 (19.03)
BHP – mgr inż. specjalista prowadzi doradztwo, szkolenia, ocena
ryzyka zawodowego. Wiad. tel.

Zatrudnię:
- kierownika
budowy
- operatora
ciężkiego sprzęt
(koparki itp.)

Tel. 609 824 395

-wszystkich stanów wymagających
przyśpieszenia regeneracji tkanek po
udarach, wypadkach, zmiażdżeniach,
złamaniach, poparzeniach, urazach
sportowych.
-przewlekłe dolegliwości bólowe: głowy,
stawów, kości, nerwów (tzw. „korzonki”)
-zwyrodnienia plamki żółtej siatkówki oka
(AMD)
-choroby wrzodowej, wieńcowej
-trudno gojących się ran
-przewlekłych stanów zapalnych zatok,
jajników, jelit, nerek

Młyn
Bolesławiec
prowadzi
skup żyta
konsumpcyjnego.
Cena 700-800 zł t

- osoby do
przyuczenia
-osoby do
pakowania mebli

Tel. 062 78 360 12
062 78 369 11

Tel. 694 427 239
05.03

POLSKI KREDYT
„PK”

Formalności
w domu klienta
Oprocentowanie od 1%
Jesteśmy do usług 7 dni
w tygodniu 24 h/dobę
Pożyczka w 10 min.

(062) 78 19 924. (b)
Wróżka – na wcześniejsze zapisy.
Wróży z kart, rąk, fotografii. Wiad.
tel. (062) 78 19 924. (b)

Tel. 0 600 248 857,
0 602 377 705

TOWARZYSKIE

„To będą piękne dni, naprawdę
piękne dni, gdy marzenia spełnia
się, a TY i Ja powiemy sobie MY.
Tu kawaler, samotny , wykształcenie wyższe, 180cm, 37 lat, szczupły, szatyn z poczuciem humoru,
pozna panią do 35 lat, szczerą,
miłą, lekko przy kości, wesoły z pogodnym spojrzeniem na świat. Nie
musisz być zamożna, dobre serce
wystarczy. Pozdrawiam i czekam.
Tel. 0 607 796 941. (20.03)
Kawaler bez nałogów, szczery,
uczciwy, lat 35, 180 cm, pozna
uczciwą i niepalącą panią w wieku
28 – 45 lat, która pragnie założyć
szczęśliwą katolicką rodzinę- ślub
kościelny. Tel. 062 731 64 93 dzwonić po godz.18 – tej, prosić Janka,
e-mail: janusz196@vp.pl (03)

OGŁOSZENIE
DROBNE

W dniu 17 lutego 2008 roku od godz. 13.00 na sali gimnastycznej w SP w Żdżarach odbyły się Mistrzostwa Gminy Bolesławiec
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Do Mistrzostw przystąpiło 9
zespołów z terenu z całej gminy.
I. Celem mistrzostw było :
- popularyzacja piłki nożnej w środowiskach lokalnych
- propagowanie aktywności ruchowej
- wyłonienie mistrza gminy na rok 2008
II. Organizator:
- Międzyszkolny Koordynator Sportu na teren gminy p. Andrzej Dratwa

Po zaciętych meczach grupowych oraz rozegraniu walki o prymat w Gminie Bolesławiec na rok
2008 kolejność jest następująca:

10 ZŁ, 15 ZŁ POGRUBIONE
ZA 3 EMISJE

ZAPRASZAMY
APTEKA W OKOLICY

KĘPNA – WIERUSZOWA – OSTRZESZOWA

ZATRUDNI PRĘŻNYCH
I RZETELNYCH:
−

MGR FARMACJI Z UPRAWNIENIAMI
KIEROWNIKA APTEKI
− MGR FARMACJI
− TECHNIKA FARMACJI PO STAŻU
OFERUJEMY:
− ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
− PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA
PRACOWNIKÓW
− ELASTYCZNY CZAS PRACY
− MIŁĄ ATMOSFERĘ
DODATKOWA KREATYWNOŚĆ
MILE WIDZIANA

Mistrzostwa Gminy Bolesławiec
w Halowej Piłce Nożnej

III. System rozgrywek
- podział w wyniku losowania na dwie grupy A i B
- gra w grupach „każdy z każdym”
- zwycięzcy z grup grają o pierwsze miejsce w turnieju
- zespołu z drugich miejsc w grupach grają o miejsce trzecie

TEL. 792946002

PIERWSZY W POLSCE APARAT DO MAGNETOTERAPII
INDUKCYJNEJ REHATRON-ALPHA
OFERUJEMY
POMOCNICZE LECZENIE:
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NIERUCHOMOŚCI
- KUPIĘ /ZAMIENIĘ

Opel Kadet 1.4 rok prod. 1990, pięciodrzwiowy, instalacja gazowa, garażowany, hak. Centralny zamek, szyberdach, ważne OC tel. 693 414 017
(19.03)
Samochód osobowy marki Reno Modus 1,2 przebieg 48.000 km, pierwszy właściciel, garażowany. Cena do
uzgodnienia. Tel. (062) 78 31 036
(12.03) W
Daewoo Matiz rok prod. 1999, data
pierwszej rejestracji 01.2000 r., 1-wszy
właściciel, przebieg 75000 km, stan
b. dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
668 314 876 lub 062 78 41 533 (12.03)
W
DACIE 1410, rok prod. 1991. Tel. 781
781 580 lub 667 220 652 (05.03)
Opel Vectra 1991 r., Scoda Favorit
1990 r. Tarpan z silnikiem Perkinsa,
duża przyczepa (naczepa) jednoosiowa, bliźniacze koła, przyczepka do
przewozu trzody lub bydła. Tel. 502
176 049 (12.03) W
Fiat Uno 1.1, rok. prod. 1991 szary
metalik, benzyna, 5 drzwiowy, zadbany. Cena 2.200 zł. Pilne z powodu wyjazdu. Tel. 696 238 702 (12.03 mo)
Ford Fokus Combi, 2001 r., 1.8 TDI,
170 tys. przebieg, wiśnia metalik, klima, pełna elektryka, kupiony Salon
Polska. Cena 19 100 zł. Tel. 609 184
142 (5.03)K
Sead Toledo, rocznik 97 r.1.9 TDI,
błękitny metalik i klima, pełna elektryka, sprowadzony, zarejestrowany.
Cena 11 100 zł. Tel. 0 609 184 142
(26.03)K
Audi A6 r. prod. 1996, 1,9 TDI.
Cena 16.900zł. Bolesławiec. Tel.
692 025 326 – Jeśli nie odbieram - jestem za granicą. (05.03)
Toyota Avensis rok prod. 1998, 2,0
TD. Cena 14.900 zł. Bolesławiec. Tel.
692 025 326 – Jeśli nie odbieram - jestem za granicą. (05.03) W
Fiat Punto rok prod. 1998, 5-drzwiowy.
Cena 7.400 zł. Bolesławiec. Tel.
692 025 326 – Jeśli nie odbieram - jestem za granicą. (05.03) W
Fiat Punto rok prod. 1998, 3 drzwi.
Cena 7.400 zł. Bolesławiec. Tel.
692 025 326 – Jeśli nie odbieram - jestem za granicą. (05.03) W
Ford KA rok prod. 1998. Cena 7.900
zł. Bolesławiec. Tel. 692 025 326 – Jeśli nie odbieram - jestem za granicą.
(05.03) W
BMW 320 D. rok prod. 2001.
Cena 31.500 zł. Bolesławiec. Tel.
692 025 326 – Jeśli nie odbieram - jestem za granicą. (05.03) W
Fiat Scudo rok prod. 1999, 1,9 TDI.
Cena 13.900 zł. Bolesławiec. Tel.
692 025 326 – Jeśli nie odbieram - jestem za granicą. (05.03) W
Mercedes Vito, rok prod. 2004, bordowy, 180 tys. km, diesel, 220CDI, skrzynia triptronic, automatic, elektryczne
i podgrzewane lusterka, podgrzewane
fotele, zmieniarka CD, komputer pokładowy, pełna elektryka, full opcja,
bezwypadkowy, rejestrowany, cena do
uzgodnienia. Tel. 609 388 483 (5.03
mo)
Opel Vectra, 1.6, 16 V, rok prod.
1996, 130 tys. km, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki pow. centralny
zamek, radio CD w kierownicy, alufelgi, halogeny. Granatowy metalic,
sprowadzany, zarejestrowany (pełna
dokumentacja) cena do uzgodnienia
tel. 783 742 810 (5.03 mo)

Firma SOYAPOL
Faktura VAT
Promocja na rozmiar
195/50/15
TOYO
609-658-166

12,03

Informacja PKP
Kępno - ul. Dworcowa 7, tel. (062)72 427 83
Ostrzeszów - ul. Dworcowa, tel.(062) 724 20 36
Wieruszów - ul. Kolejowa, tel. (062) 7841537, 7841656
Informacja PKS
Kępno - ul. Broniewskiego, tel.(062) 78 222 58
Ostrzeszów - ul. Sienkiewicza, tel. (062) 73 021 80
Wieruszów - ul. Wrocławska, tel. (062 78 411 03
Komenda Powiatowa Policji
Kępno - Chojęcin Szum 8a, tel. (062) 58 21 200
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 27, tel. (062) 73 020 66
Wieruszów - ul. Kuźnicka 28A, tel. (062) 78 324 11
Pogotowie energetyczne
Kępno - ul. Młyńska 10, tel. (062) 79 132 00
Ostrzeszów - ul. Grabowska 39, tel. 991
Wieruszów - ul. Bolesławiecka 8, tel.(062) 78 410 91
Pomoc drogowa
Kępno - Chojęcin Szum 6d , tel. (062) 78 12 965
Galewice - ul. M. Konopnickiej 1, tel. (062) 78 38 153 , lub 0 601 87 27 99,
0 605 47 39 59 /obejmuje powiat wieruszowski/
Szpitale
Kępno - ul. Szpitalna 7, tel. (062) 78 273 00
Ostrzeszów - Al. Wolności 4, tel. (062) 73 202 00
Wieruszów - ul. Warszawska 104, tel.(062) 78 410 43
Starostwo Powiatowe
Kępno - ul. Kościuszki 5, tel. (062) 78 289 00
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062)73 200 40
Wieruszów - ul. Rynek 1-7 tel.(062) 78 422 99
Urząd Miasta
Kępno - ul. Kościuszki 5a, tel. (062) 78 288 04
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) 73 206 00
Wieruszów - Rynek 1-7, tel.(062) 78 411 60,7841789
Urząd Skarbowy
Kępno - ul. Rynek 4, tel. (062) 78 236 65
Ostrzeszów - ul. Grabskiego 1 , tel. (062) 58 703 00
Wieruszów - Rynek 12-13, tel. (062)78 319 71
Urząd Stanu Cywilnego
Kępno - ul. Kościuszki 7, tel. (062) 78 288 13
Ostrzeszów - Rynek - Ratusz, tel. (062)73 206 31
Wieruszów - Rynek 1-7 tel.(062) 78 412 15

Zatrudnię
OPONY
SAMOCHODOWE - stolarzy
NOWE
- tapicerów

19,03

Telefony alarmowe:
Straż pożarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997

cy w miesiącach marzec , kwiecień
2,7 ha ziemi za darmo. Cena omawiana osobiście. (9.04)
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną w miejscowości Piaski
Stare koło Bolesławca o pow.0,31
ha. Mogę ja podzielić na dwie
mniejsze działki (zależy od kupującego). Cena do uzgodnienia. Tel.
0 600 352 284 (5.12)st

05 marca 2008

ogłoszenia/sport

Ponadto oferujemy terapie aparatem
BICOM:

-terapie antynikotynowe
-terapie przeciwalergiczne – wszystkie
postacie alergii (w tym astma)
-podnoszenie odporności u dzieci (częste
infekcje i antybiotyki)
-nadwaga u dzieci, młodzieży i dorosłych-bez
tabletek
PACJENCI CIERPIĄCY NA BÓLE
POWODOWANE CHOROBĄ
NOWOTWOROWĄ PRZYJMOWANI SĄ
POZA KOLEJNOŚCIĄ I BEZPŁATNIE.
12.03

INFORMATOR
POWIATOWY

ogłoszenia

12.03
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Rejestracja: OLEŚNICA, PRZYCHODNIA
HIPOKRATES 071-398-33-23

I miejsce – „Hetman” II Żdżary
II miejsce – „Baszta” II Bolesławiec
III miejsce – Ajax Chotynin
IV miejsce – „Hetman” I Żdżary
V miejsce – „Baszta” I Bolesławiec
VI miejsce – SP w Żdżarach
VII miejsce – FC Gola
VIII miejsce – Gimnazjum Bolesławiec
IX miejsce – DPS Wieś w Chróścinie
Organizator mistrzostw w imieniu
wszystkich zawodników składa
podziękowania p. JACKOWI KLIMKOWI za ufundowanie pucharów
dla najlepszych trzech drużyn.
Sędzia i organizator
Andrzej Dratwa
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V TURNIEJ SIŁACZY
I TURNIEJ MOCNEJ RĘKI
W dniu 1 marca b.r. w sali gimnastycznej w Opatowie odbyła się
piąta edycja TURNIEJU SIŁACZY (wyciskanie sztangi) oraz TURNIEJ
SILNEJ RĘKI organizowane w ramach Turnieju o PUCHAR WÓJTA
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA WITOLDA JANKOWSKIEGO
Organizatorami tej imprezy byli: Adam Kopis - Koordynator sportu, Rafał Ignasiak - Sędzia techniczny i z ramienia urzędu gminy oraz Mariusz
Chocaj - referent ds. kultury i sportu.
Patronat nad imprezą sprawował Radio i Telewizja SUD.
Turnieje przyciągnęły nie tylko silnych mężczyzn, którzy pragnęli się
zmierzyć w sportowej rywalizacji, ale również kibiców (w tym dość dużą
grupę kibiców płci pięknej),którzy pragnęli podziwiać siłę i możliwości
poszczególnych zawodników. Pan wójt, który wręczał puchary zwycięzcom
w obu kategoriach, tak jak i wszyscy kibice był pod olbrzymim wrażeniem,
jakie pozostawili po sobie CI niesamowicie silni FACECI. Poziom tegorocznych rywalizacji był dużo wyższy niż w roku ubiegłym, co napawa optymizmem organizatorów przed następnymi edycjami.
Wyniki rywalizacji w turnieju Silnej Ręki:
1.miejsce - Ferfet Jacek Trzebień
2.miejsce - Jerczyński Marek Trzebień
3.miejsce - Wożniak Radosław Trzcinica
4.miejsce - Gąszczak Karol Kużnica Słupska
5.miejsce - Czekała Krzysztof Buczek
6.miejsce - Paź Tomasz
7.miejsce - Karbowiak Paweł i Paś Mateusz
Wyniki rywalizacji w turnieju siłaczy:
Z boku nazwisk zawodników, wyciśnięty rekord
na turnieju.
Ubiegłoroczny rekord (IV edycji - Tomasza Banasia-165kg.), został pobity o 15 kg, w klasyfikacji indywidualnej przez Adriana Młynarczyka i
wynosi obecnie 180 kilogramów.

3.miejsce drużyna BYCZKI - TEAM - w składzie:
- Kowalski Wojciech - 140 kg.
- Grygiel Szymon - 117 kg.
- Miszkiewicz Rafał - 140 kg.
Ciężar ciała całej drużyny - 201 kg.
Wyciśnięty ciężar - 397 kg.
Przeliczeniowo wynik drużyny to 196kg.

4.miejsce drużyna - OPATÓW - TEAM w składzie:
- Wiatrak Łukasz - 140 kg.
- Nolbert Mateusz - 135 kg.
- Szczygieł Rafał - 137 kg.
Ciężar ciała całej drużyny - 250 kg.
Wyciśnięty ciężar - 412 kg.
1.miejsce drużyna Wielkopolanin - Buczek w Przeliczeniowo wynik drużyny to 162kg.
składzie:
- Czekała Krzysztof - 145 kg.
5. miejsce drużyna - Oga - TEAM w składzie :
- Nowicki Robert - 152 kg.
- Mateusz Ostroga - 140 kg.
- Młynarczyk Adrian - 176 kg.
- Hadryś Jakub - 130 kg.
Rekord pobity indywidualnie, ale nieliczony - Mega Radosław - 138 kg.
do wyniku całej drużyny to 180kg.
Ciężar ciała całej drużyny 247,5 kg.
Ciężar ciała całej drużyny - 248 kg.
Wyciśnięty ciężar - 396 kg.
Wyciśnięty ciężar (przez 3 zawodników) - 473 Przeliczeniowo wynik drużyny to 148,5kg.
kg.
Przeliczeniowo wynik drużyny to 225kg.
6.miejsce drużyna - PRO- SPORT w składzie :
- Malinowski Radosław - 135kg.
2.miejsce drużyna Kuźnica - TEAM w skła- - Paź Mateusz - 118kg.
dzie:
- Kucharski Patryk - 135kg.
- Zimoch Przemysław - 150 kg,
Ciężar ciała całej drużyny - 241kg.
- Gołaszewski Zbigniew - 155 kg,
Wyciśnięty ciężar - 388kg.
- Banaś Tomasz - 175 kg.
Przeliczeniowo wynik drużyny to 147kg.
Ciężar ciała całej drużyny - 271,5 kg.
Wyciśnięty ciężar (przez 3 zawodników) - 480
Autor:
kg.
Gminny Koordynator Sportu
Przeliczeniowo wynik drużyny to 208,5kg.
mgr Adam Kopis

informacje

informacje

Przyszły na świat
Dnia 25.02.2008
roku o godz.12.15
urodził się Filip,
syn państwa Elżbiety i Tomasza
Sobczaków z
Bralina. W dniu
urodzin chłopiec
ważył 4400 g i miał
57 cm.

Dnia 26 02.2008
roku o godz.15.15
urodził się Jakub,
syn państwa Malwiny i Kazimierza Jarczaków z
Grębanina.W dniu
urodzin chłopiec
ważył 3800g i miał
55 cm.

Dnia 25 .02.2008
roku o godz.14.35
urodzł się Filip, syn
państwa Katarzyny
i Michała Biziaków
z Bralina. W dniu
urodzin chłopiec
ważył 3640 g i miał
55 cm.

Dnia 27.02.2008
roku o godz.15.30
urodziła się Amelia, córka państwa
Edyty i Macieja
Pawelczyków z
Jutrkowa. W dniu
urodzin dziewczynka ważyła 2970 g i
miała 51 cm.

Dnia 25.02.2008
roku urodziła się
Milena, córka
państwa Magdaleny i Sławomira
Gawrońskich z
Rychtala.W dniu
urodzin dziewczynka ważyła 3700g i
miała 55 cm.

Dnia 28.02.2008
roku o godz.2.35
urodziła się
Wiktoria, córka
państwa Agnieszki
Skąpskiej i Wiktora
Majchrowskiego
ze Słupii. W dniu
urodzin dziewczynka ważyła 3050 g i
miała 50 cm.

Dnia 1.03.2008
roku o godz.0.10
urodziła się Wiktoria, córka państwa
Anety i Tobiasza
Zabiegów z Niwisk.
W dniu urodzin
dziewczynka ważyła
2900 g i miała 52
cm.

Dnia 29.02.2008
roku o godz.9.00
urodziła się Wiktoria, córka państwa
Moniki i Marcina
Granek z Wieruszowa. W dniu
urodzin dziewczynka ważyła 3630 g i
ma 55 cm.

Dnia 1.03.2008
roku o godz.8.50
urodziła się Oliwia,
córka państwa
Emilii i Dariusza
Strzelczyków z Wieruszowa. W dniu
urodzin dziewczynka ważyła 3370 g i
miała 58 cm.

Dnia 1.03.2008
roku o godz.21.35
urodził się Mikołaj,
syn państwa Kamili
Krakuski i Damiana Dziwińskiego z
Galewic. W dniu
urodzin chłopiec
ważył 3400 g i miał
53 cm.

Wszystkim bobasom i ich rodzicom życzymy,
aby każdy nowy dzień przyniósł w życiu to co
najpiękniejsze, czyli radość, szczęście i miłość.

II. ORGANIZATORZY:
- Urząd Gminy w Bolesławcu
- Koordynator Sportu Dzieci i Młodzieży

Rekordzista - Adrian Młynarczyk

Szanowna Redakcjo
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Jako osoba pochodząca z powiatu wieruszowskiego (choć aktualnie zamieszkująca we Wrocławiu)
ze względu na rodzinę mam sposobność częstego przebywania na terenie jednej z gmin powiatu.
Jako bezstronny obywatel mogłabym napisać na temat funkcjonowania samorządu wiele złego i dobrego - zostawiam to jednak lokalnej społeczności. Jest jednak sprawa, która bardzo mnie boli jako
człowieka i chrześcijanina.
Otóż jadąc z Sokolnik drogą do
Galewic pod samym lasem stoi
rudera - bez dachu, prądu i wody.
Dowiedziałam się, że mieszka
tam nieszczęśliwy człowiek, który
sam sobie nie jest w stanie pomóc (prawdopodobna choroba
psychiczna). Gmina - mimo, że
ciąży na niej obowiązek pomocy
– nie dostrzega jakoś tego problemu.
Apeluje więc za Waszym pośrednictwem do Urzędu Gminy
w Sokolnikach- pomóżcie temu
człowiekowi - w imię Boga i człowieczeństwa, bo serce się kroi
gdy się na to patrzy.
Czytelniczka
z Wrocławia

od Redakcji: Sprawdziliśmy - oto rezydencja w całej okazałości.

Prosimy o zainteresowanie się problemem i interwencję w tej sprawie.
Niedawno pani Burmistrz na łamach ITP. dziękowała za poniechanie pomysłu likwidacji kursów na trasie Wieluń – Wieruszów – Wieluń.
PKS Wieluń odwdzięczył się naszej pani Burmistrz wycofaniem
dwóch ostatnich i podstawowych kursów z Wielunia do Wieruszowa
– tzn. Wieluń - Wieruszów przez Sokolniki o 20.20 (powrót o 22.15)
a także kursu Wieluń - Wieruszów przez Parcice (powrót 22.15) do
Młyniska.
Bulwersujące jest to, że koordynator przewozów pasażerskich nie
zajął się „pustymi kursami” o 19.00 i 19.50 (na trasie Wieruszów
- Wieluń) a likwiduje nam ostatnie połączenie w kierunku Bolesławca o 22.15, ostatnie połączenie z Opolem, Częstochową a przede
wszystkim z naszym miastem wojewódzkim - Łodzią! Odcinając te
połączenia jednocześnie odcina się nas od województwa i Polski!
Chcę zaznaczyć, że likwidując kursy, o których mowa likwiduje się
stanowiska pracy! Jak tak można? Nikt o tym wcześniej nie wiedział.
Nie wiem, na jakiej podstawie likwiduje się ważne połączenia (szczególnie, jeśli to połączenie ostatnie w danym dniu!)
Poza tym na kursy, o których pisze zostały już sprzedane bilety na
marzec!
Proszę - zróbcie coś w tej sprawie! Brak połączeń to brak pracy i
wizja bezrobocia!
Stały czytelnik- klient PKS

19.02-20.03 to
zodiakalne Ryby

Tekst&foto: MaŁa

REGULAMIN
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GMINY
BOLESŁAWIEC W SZACHACH
I. CEL MISTRZOSTW:
- popularyzacja szachów w środowisku lokalnym
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
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VI. KATEGORIE:
- do III klasy SP (do 10 lat)
- do VI klasy SP (do 13 lat)
- do III klasy Gimnazjum (do 17 lat)
- Open (powyżej 17 lat)
VII. NAGRODY:
- medale, dyplomy za trzy pierwsze miejsca

III. TERMIN I MIEJSCE:
- mistrzostwa odbędą się w dniu 16 marca 2008 r. (nie- VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
dziela) w Szkole Podstawowej w Żdżarach godz. 14.00 - zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający
wiek
- zapisy godz. 13.30
- prosimy o przywiezienie szachownic i zegarów konIV. UCZESTNICTWO
trolnych
- prawo startu mają mieszkańcy Gminy Bolesławiec
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
V. SYSTEM ROZGRYWEK:
- mistrzostwa przeprowadzone będą systemem szwajOrganizatorzy
carskim na dystansie 7 rund, 10 minut na zawodnika
Andrzej Dratwa

Aktualne oferty pracy
PUP Kępno
stanowisko: florysta
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: przedstawiciel handlowy
stanowisko: pracownik restauracji
stanowisko: technolog żywności
stanowisko: kierownik produkcji
stanowisko: technolog żywności
stanowisko: lakiernik samochodowy
stanowisko: ciastkarz
stanowisko: mechanik samochodowy
stanowisko: blacharz samochodowy
stanowisko: pomocnik murarza
stanowisko: elektronik – pracownik serwisu
stanowisko: murarz
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: kierowca kat. D
stanowisko: dekarz
stanowisko: malarz
stanowisko: operator koparko ładowarki
stanowisko: elektryk
stanowisko: hydraulik
stanowisko: stolarz

stanowisko: szwaczka
stanowisko: tapicer
stanowisko: elektryk warsztatowy
stanowisko: tokarz
stanowisko: ślusarz
stanowisko: spawacz tig mag
stanowisko: mechanik maszyn do produkcji bonelli
stanowisko: operator maszyn sterowanych numerycznie
stanowisko: pracownik fizyczny
stanowisko: pracownik stacji paliw
stanowisko: magazynier
stanowisko: operator autoklawa
stanowisko: portier
stanowisko: specjalista ds. chłodnictwa
stanowisko: monter wiązki kablowej
stanowisko: informatyk
stanowisko: grafik komputerowy
stanowisko: pracownik socjalny
stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego
stanowisko: monter sieci i instalacji gazu
Bliższe informacje można uzyskać:
OFERTY PRACY 78-203-69; 607 174 608

PUP Wieruszów
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: murarz, pomocnik murarza, dekarz
stanowisko: robotnik budowlany
stanowisko: mechanik samochodów ciężarowych
stanowisko: palacz
stanowisko: cukiernik
stanowisko: piekarz
stanowisko: betoniarz, kamieniarz
Szczegółowe informacje na temat zamieszczanych ofert pracy można
uzyskać pod numerem telefonu 062 78 41 553 wew. 26 lub osobiście w
siedzibie Urzędu Pracy.
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