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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!

Sprzedaż biletów: od 11.02.2008r. w sekretariacie KOSiR, ul. Walki Młodych 9 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 i na recepcji hala NON STOP 
oraz Punkt Opłat Rachunków w INTERMARCHE. Tel. Biuro – 62/ 79 127 10, 

Menedżer – 62/ 79 127 12 kom. 600 368 416
Bilety w cenie 40 zł – miejsca siedzące – parkiet /płyta główna/

i 50 zł miejsca siedzące numerowane na trybunie głównej
Przyjmujemy zamówienia grupowe i indywidualne. 
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

Ruszył proces właścicieli 
nocnego klubu

40-letnia kobieta i o kilka lat starszy mężczyzna stanęli przed kępińskim sądem. Prokuratura 
oskarża ich o ułatwianie prostytucji i czerpanie zysków z uprawiania nierządu przez 

pracujące w prowadzonych przez nich nocnym klubie kobiety.

Zatrzymanemu mężczyźnie i jego wspólniczce grozi 10 lat więzienia.

Przypomnijmy, że w poniedzia-
łek, 25 września ubiegłego roku 
policja zatrzymała szefów klubu, 
kobietę i mężczyznę. Cały pro-
ceder trwał od maja do września 
tego roku - ustaliła prokuratura

Oskarżeni od wielu lat prowadzi-
li nocny klub w podperzowskiej 
Słupii. Według prokuratury w klu-
bie działała agencja towarzyska, 
a młode kobiety były zmuszane 
przez właścicieli do prostytucji.  
Oskarżeni nie przyznają się do 
winy. Tymczasem zdaniem śled-
czych kobieta zmuszała do nie-
rządu dwie nieletnie dziewczyny. 
Jedna miała 14, druga - 15 lat. 
Właścicielka klubu miała je za-
straszać, wywozić do lasu i grozić 
pobiciem. Wszystko wskazuje, że 
dziewczęta wiedziały po co tutaj 
przyjeżdżają. Dopiero z czasem 
chciały się wycofać. Wtedy okaza-
ło się, że jest to niemożliwe. Za 
ułatwianie uprawiania nierządu 
odpowiadają przed sądem jeszcze 

dwie inne osoby, współpracowni-
cy dwójki głównych oskarżonych,  
którzy przywieźli nastolatki do 
nocnego klubu. Wszystko wska-
zuje, że proces będzie się ślima-
czył. Sąd ma kłopoty z ustale-

niem miejsca pobytu świadków 
i pokrzywdzonych. Kolejną roz-
prawę sad wyznaczył na 2 kwiet-
nia. Oskarżonym grozi do 10 lat 
więzienia.

 NoM

Golf wjechał pod cysternę
Trzech mężczyzn zostało ranych w groźnym wypadku drogowym w miejscowości Siemianice. 

W poniedziałek, 3 marca zderzyły się tam volkswagen golf i ciężarowa cysterna.

Do wypadku doszło kilkanaście mi-
nut po godzinie 22 w centrum Siemia-
nic. Wyjeżdżający z drogi podporząd-
kowanej kierowca golfa nie udzielił 
pierwszeństwa przejazdu jadącej dro-
gą krajową nr 11 ciężarówce volvo. 
Jej kierowca 51-letni mieszkaniec 
Opolszczyzny nie odniósł na szczęście 
żadnych obrażeń. Poszkodowanych 
zostało natomiast trzech z czterech 
mężczyzn jadących volkswagenem. 
Wszyscy trafili do kępińskiego szpi-
tala. Kierowca doznał rany szarpanej 
brody oraz urazu klatki piersiowej. 
Z licznymi potłuczeniami trafili do 
szpitala podróżujący z nim koledzy. 
20-letni mieszkaniec gm. Łęka Opa-
towska-rana łuku brwiowego, wargi, 
lewej ręki, 28-letni mieszkaniec gm. 
Łęka Opatowska uraz prawej ręki, 
trzeci pasażer 24-letni mieszkaniec tej samej gminy bez obrażeń. 

Sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu. 29-latek wydmuchał w policyjny alkomat ponad 0,6 promila alkoholu. 
Ruch na krajowej Jedenastce był utrudniony przez kilkadziesiąt minut. Tworzyły się tam gigantyczne korki. 

NoM

Trzej podróżujący volkswagenem mężczyźni trafili do szpitala w Kępnie.

Ukradli transformator w Bralinie
Rozbita w połowie lutego przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach grupa przestępcza, która doko-
nywała licznych kradzieży elementów miedzianych i aluminiowych z napowietrznej sieci energetycznej i stacji 
transformatorowych kradła także w powiecie kępińskim. Łupem złodziei padł transformator w Bralinie.

Zatrzymani mężczyźni przyznali się do około 80 kradzieży w całym kraju.
Ukradli m. in. transformator w Bralinie.

Funkcjonariusze rozpracowywali 
grupę od dłuższego czasu. Ustalo-
no, że w skład „aluminiowo-miedzia-
nego” gangu wchodzi co najmniej 6 
osób – mieszkańców Łodzi i okolic. 
Złodzieje działali od 2003 roku w 6 
powiatach woj. łódzkiego, a także w 
Wielkopolsce oraz w województwach 
opolskim i kujawsko – pomorskim. 
Przestępcy dysponowali specjali-
styczną wiedzą na temat urządzeń 
oraz odpowiednim sprzętem. W 
porze dziennej rozpoznawali teren 
wybierając miejsca ustronne i odda-
lone od zabudowań mieszkalnych, 
a kradzieży dokonywali pod osłoną 
nocy. 

W minionym tygodniu kryminal-
ni posiadający już wszechstronną 
wiedzę o metodach działania i skła-
dzie osobowym grupy przystąpili do 
zatrzymań. W ręce policji wpadło 5 
mężczyzn – łodzianie w wieku 24, 
48, 31 i 25 lat oraz 27-letni mieszka-
niec gminy Aleksandrów. 2 zatrzy-
manych to właściciel i pracownik 
punktu skupu złomu, a wśród pozo-
stałych jest między innymi student 
IV roku Wydziału Prawa i Admini-
stracji. Ponadto policjanci ustalili, 
że ostatnia kradzież jaka jest „dzie-
łem” grupy miała miejsce 9 lutego 

w Świeciu w województwie kujawsko 
– pomorskim. Podczas dokonywa-
nia tego przestępstwa jeden ze zło-
dziei – 23-latek został porażony prą-
dem i zmarł. Zatrzymani mężczyźni 
przyznali się do około 80 kradzieży. 
Wszystkim przedstawiono zarzuty 
i objęto ich dozorami policyjnymi. 
Śledczy sprawę traktują jako rozwo-

jową – przewidują dalsze zatrzyma-
nia, będą też sprawdzać dotychczas 
nie wykryte kradzieże elementów 
miedzianych i aluminiowych z 
transformatorów i sieci energetycz-
nej, które miały miejsce w ostatnim 
czasie. 

NoM
(zdjęcie KWP Łódź)

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 

Wystawa haftu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu
 

 Czwartego marca w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Rychtalu miało 
miejsce uroczyste otwarcie wystawy 
pt. „Wszystko, co nas otacza w haf-
cie płaskim”. Autorką wystawianych 
prac jest Barbara Drygała, urodzona 
w Słupi p. Bralinem, obecnie miesz-
kanka Wrocławia, która haftem in-
teresuje się od dzieciństwa. Tema-
tyka wystawianych prac to pejzaże, 
konie, ptaki, kwiaty. Wzory artystka 
wymyśla sama, gdyż to gwarantuje 
jej pracom niepowtarzalność i wy-
jątkowość. Wystawa przyciągnęła 
do biblioteki zarówno miłośników 
haftu jak i młodzież, dla której było 
to ciekawe wydarzenie. Można było 
porozmawiać z artystką, podzielić 
się swoimi wrażeniami, dopytać o 
szczegóły warsztatu. Gości przyby-

łych na inaugurację wystawy serdecz-
nie powitali: Ewa Walków kierownik 
biblioteki w Rychtalu i dyrektor PBP 
w Kępnie Wiesław Walas. Wystawa ta 
jest jedną z propozycji Galerii Ob-
jazdowej utworzonej z inicjatywy dy-

rektora Wiesława Walasa w Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Kępnie. 
Wystawa haftu w Rychtalu będzie 
czynna w godzinach otwarcia biblio-
teki. Zapraszamy.

/red/

Kierunki kształcenia, a rynek pracy
W dniu 04.03.2008r. z Inicjaty-

wy Komisji Edukacji i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Kępnie 
w Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Kępnie odbyło się spotka-
nie p.t. „Kierunki kształcenia, a 
rynek pracy”. W spotkaniu wzięli 
udział dyrektorzy gimnazjów z te-
renu powiatu kępińskiego, dyrek-
torzy szkół ponadgimnazjalnych, 
Wizytator Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu oraz Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kępnie. 

Spotkanie wspólnie otworzyli 

Przewodnicząca Komisji Eduka-
cji i Promocji Jolanta Jędrecka 
wraz z Wicestarostą Kępińskim 
Zenonem Kasprzakiem. Obecną 
sytuację na rynku pracy szcze-
gółowo przedstawiła Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kępnie Jolanta Kubiak. Kierunki 
Kształcenia przybliżył Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Promocji Starostwa Powiato-
wego Andrzej Jóźwik.  W trakcie 
spotkania Dyrektor Gimnazjum 
w Mikorzynie przedstawiła zasa-

dy funkcjonowania  Szkolnego 
Ośrodka Kariery w tamtejszym 
gimnazjum.

Celem konferencji było przygo-
towanie płaszczyzny współpracy i 
dialogu środowisk odpowiedzial-
nych za kierunki kształcenia, 
za przygotowanie młodzieży do 
wejścia na rynek pracy oraz śro-
dowiska pracodawców, reprezen-
tujących popyt na rynku pracy, w 
postaci oferowanych przez nich 
miejsc pracy.

/red/

Jarosław Kaczyński 
w Kępnie

W poniedziałek dnia 10 marca 2008 roku  w Kępnie w sali 
sesyjnej Ratusza gościł  były premier  Jarosław Kaczyński.

 Więcej na ten temat za tydzień.

Marketing w bibliotece
„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, 

co mu dolega, albo zaśnie w każdym razie wygra”

W Bibliotece Powiatowej w Kępnie 
dnia 6 marca 2008 roku odbyło się 
seminarium na temat „Marketing w 
bibliotece”. W seminarium uczestni-
czyli: Starosta Powiatu Kępińskiego 
Jerzy Trzmiel, bibliotekarze powia-
tu kępińskiego. Seminarium zorga-
nizowano z inicjatywy dyrekcji PBP 
a prowadziły je Krystyna Dąbrowska, 
Anna Wawrzyniak i Anna Sabiło z 
Działu Justrukcyjno - Metodycznego 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu. Starosta wspomniał 
o trudach podróży z Poznania, ale 
wspaniała atmosfera i piękno Kępna 
osłodzi zapewne trudy podróży. Wi-
tając zebranych podkreślił, że dzięki 
ludziom pracującym w bibliotece 
propagującym czytelnictwo rozwija 
się kultura. Organizowane spotkania 
z ciekawymi ludźmi, autorami ksią-
żek, spotkania z poezją są ucztą dla 
duszy. Dzisiaj macie szansę podzielić 
się doświadczeniami. Kilka dni temu 
było spotkanie z IPN w Łodzi na pro-
mocji książki „ Ziemia Kępińska w 
latach 1946 – 56”. Kilka egzemplarzy 
tych książek starosta przekazał do 
bibliotek. Podziękował za współpra-
cę życząc dalszego rozwoju, propa-
gowania czytelnictwa i z sukcesem 
niesienia kaganka oświaty. Złożył ży-
czenia z okazji zbliżających się świąt 
wielkanocnych i oczywiście z okazji 
Dnia Kobiet. Przy kawie miło prowa-
dzono konwersacje na temat pracy w 
bibliotece. Dyrektor Wiesław Walas 
podzielił się spostrzeżeniami ze spo-
tkania w Ostrowie Wlkp. przekazując 
foldery o kolejnej serii książek „Duże 

litery” szczególnie polecając je oso-
bom, które mają problemy ze wzro-
kiem. Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna organizuje konkursy z okazji 
Roku Zbigniewa Herberta „ Wehikuł 
Pasji i Cnoty” konkurs na scenariusz 
imprezy bibliotecznej związanej z 
dziełami i osobą Z. Herberta. Wraca-
jąc do tematu w przekazie multime-
dialnym zebrani obejrzeli filmy pro-
mujące pracę i działalność bibliotek: 
w Olsztynie, Dopiewie, Chodzieży i 
Nowym Tomyślu. Były to wzorcowe 
prezentacje reklamujące działal-
ność wymienionych bibliotek. Nieco 
inny sposób promocji przedstawiały 
pokazane foldery o bibliotekach, 
zakładki, kalendarze. Następnie w 
dyskusji próbowano wyjaśnić pojęcia 
marketingu, czym jest marketing, co 
tworzy bibliotekę „ Klient – czytelnik 
to najważniejszy gość, nie jest zależ-
ny od nas, lecz my od niego, nie jest 
przeszkodą w naszej pracy, lecz jej ce-
lem, nie wyświadczamy mu przysługi 
obsługując go, to on nam ja wyświad-
cza”. Analizowano dobre i słabe stro-
ny działalności bibliotek, jak sobie 
radzić i dzieląc się doświadczeniami 
co robić, aby biblioteka nie była li tyl-
ko miejscem wypożyczania książek, 
ale by tętniła życiem poprzez kon-
kursy wystawy, spotkania z ciekawymi 
ludźmi oraz innymi ciekawymi for-
mami pracy i działalności. „ Czytanie 
rozwija rozum młodzieńczy, odmła-
dza charakter starca, uszlachetnia w 
chwilach pomyślności, daje pomoc i 
pocieszenie w przeciwnościach (Ci-
cero). 

MaŁa
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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

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

przez nas pytanie czeka bilet do kina.
Kto wyreżyserował „Skarb narodów: Księga tajemnic”? 

Na odpowiedź czekamy pod numerem tel. (062) 78 238 40

Agroturystyczny konkurs 
dla Wielkopolan

Ruszyła druga edycja konkursu na najlepszy obiekt turystyki na 
obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Celem przedsięwzięcia jest  oprócz 
promocji wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku jest motywacja do 

podnoszenia standardu usług w gospodarstwach agroturystycznych.

Departament Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
rozpoczął właśnie nabór zgłoszeń 
do konkursu, który obejmuje trzy 
kategorie obiektów: gospodarstwa 
agroturystyczne, kwatery wiejskie, 
czyli obiekty wiejskiej bazy nocle-
gowej do 25 miejsc nie prowadzące 
produkcji rolniczej oraz obiekty o 
charakterze  np. terapeutycznym, 
edukacyjnym, czy rekreacyjnym. Na 
ocenę obiektów złożą się takie ele-
menty jak wjazd, wygląd zewnętrzny 
i otoczenie obiektu, pomieszczenia 
mieszkalne, sanitarne i wspólne, 
rekreacja, rozrywka i specjalizacja, 
gospodarze i obsługa, a także infor-

macja turystyczna i materiały pro-
mocyjne.

Nie wiadomo jeszcze, które go-
spodarstwa agroturystyczne spośród 
ponad 40 działających w powiecie 
ostrzeszowskim staną do walki o ty-
tuł najlepszego obiektu w Wielko-
polsce. Przy czym, jak mówi prezes 
Agroturystycznego Stowarzyszenia 
Ziemi Ostrzeszowskiej Bohdan 
Ogrodowski jest kilka, które o to 
miano mogłyby się z powodzeniem 
ubiegać. Właściciele obiektów mają 
jeszcze trochę czasu na decyzję. 
Zgłoszenia można nadsyłać do koń-
ca maja. 

NoM

Awantura w nocnym klubie
Pobici, bez pieniędzy i dokumentów zakończyli zabawę w nocnym klubie, w gminie Perzów 

dwaj mieszkańcy powiatu kępińskigo. 

Nie wiadomo jeszcze jakie były 
przyczyny bójki. Wszyscy jej uczest-
nicy niedzielny wieczór, 9 mar-
ca spędzali w znanym w regionie 
klubie nocnym, w podperzowskiej 
Słupi. Pili alkohol. W pewnym mo-
mencie doszło do szarpaniny. Na-

pastnicy,  dwaj mieszkańcy powiatu 
wieluńskiego w wieku 27 lat i ich 
o dwa lata młodszy kompan byli 
bardzo brutalni. Zaatakowali 28 i 
29-latka. Bijąc i kopiąc ich po ca-
łym ciele okradli ich z pieniędzy w 
kwocie 3,5 tysiąca złotych oraz do-

kumentów. Pobici mieszkańcy po-
wiatu kępińskiego trafili do szpita-
la. Jeden stracił zęba. Drugi doznał 
m.in. złamania żuchwy i nosa. Cała 
trójka była pijana. Wszyscy noc spę-
dzili w Policyjnej Izbie Zatrzymań. 

NoM

Rolnicze spotkanie 
w Baranowie

W Domu Ludowym w Baranowie 
odbyło się spotkanie informacyjno-
szkoleniowe dla rolników. Temat 
związany z zasadami, jakie obowią-
zują przy wypełnianiu wniosków o 
przyznanie płatności w bieżącym 
roku zainteresował sporą grupę 
rolników zamieszkującyh gminę 
Baranów. Dodatkowo w trakcie 
spotkania uczestnicy zapoznali sie 

z zasadami wypełniania załączni-
ka graficznego niezbędnego przy 
ubieganiu się o płatność. Wtorkowe 
spotkanie  rolników to wspólna ini-
cjatywa Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Kępnie, Urzedu Gminy w 
Baranowie oraz Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

NoM

Zginął pod 
kołami pociągu
35-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu kluczborskiego zginął w so-

botni wieczór, 8 marca pod kołami pociągu w pobliżu stacji kolejowej 
w miejscowości Łęka Opatowska, w powiecie kępińskim. Okoliczności 

jego śmierci wyjaśni policja i prokurator.

Mężczyzna leżał na torowisku. 
Prowadzący elektrowóz maszyni-
sta, 50-letni mieszkaniec Ostrowa 
Wielkopolskiego zauważył poru-
szające się ciało w ostatniej chwili. 
Mimo uruchomienia hamulców 
nie zdołał zatrzymać rozpędzo-
nego składu relacji Kluczbork 
- Ostrów Wlkp. Sprawę cały czas 
wyjaśnia policja i kępińska Proku-
ratura Rejonowa. Z nieoficjalnych 
informacji wynika, że w pierwszej 
fazie dochodzenia pod uwagę 

brano samobójstwo. Informacji 
tych nie potwierdzają zajmujący 
się sprawą funkcjonariusze. Zasła-
niają się dobrem prowadzonego 
śledztwa. Nie wiadomo jeszcze, czy 
denat był pijany. Wykaże to dopie-
ro sekcja zwłok, którą zarządził już 
nadzorujący śledztwo prokurator. 
W Łęce Opatowskiej mówi się jed-
nak, że 35-latek był pod wpływem 
alkoholu, a jego śmierć to po pro-
stu nieszczęśliwy wypadek. 

NoM

Płonął silos z trocinami
Otulina silosu na trociny płonęła 

w czwartek, 6 marca w jednym z za-
kładów stolarskich w miejscowości 
Mroczeń. Pożar wybuchł kilkanaście 
minut przed godziną 13. Nie wiado-
mo jeszcze jakie były jego przyczyny. 
Wyjaśnić ma to policyjne dochodze-
nie prowadzone przez Komendę 
Powiatową Policji z Kępna. Ogień 
zauważyli pracownicy zakładu. Na-
tychmiast zaalarmowano straż po-

żarną. Z żywiołem walczyło kilkuna-
stu strażaków z czterech jednostek. 
Państwowej Straży Pożarnej z Kępna 
pomagały okoliczne jednostki OSP. 
Na miejsce ściągnąć trzeba było 
podnośnik. Ogień stwarzał olbrzy-
mie zagrożenie. Pożar udało się na 
szczęście szybko ugasić. Straty nie 
zostały jeszcze dokładnie oszacowa-
ne, ale będą niewielkie.

 NoM

Pijany przywiózł śmierć
Mieszkaniec gminy Łęka Opatowska został we wtorek, 4 marca zmiażdżdony przez samochód. 

Mężczyzna zmarł wieczorem tego samego dnia w szpitalu.  Zawinił pijany kierowca dostawczego iveco. 

Potrącony 58-latek wpadł na maskę iveco.

Do tragedii doszło w Łęce Opatow-
skiej. 58-letni mężczyzna stał między 
parkującymi na poboczu samocho-
dami mitshubishi i mercedes. W to 
pierwsze auto uderzyło nagle rozpę-
dzone iveco. Kierujący nim 42-letni 
mieszkaniec Kostowa, w województwie 
opolskim uciekł. Po policyjnym pości-
gu został zatrzymany. Okazało się, że 
był pijany. W jego organiźmie swier-
dzono ponad 1 promil alkoholu.

Poszkodowany mężczyzna z liczny-
mi obrażeniami trafił do kępińskiego 
szpitala. Miał zmiażdżoną miednicę 
i obrażenia wewnętrzne. Pokrzyw-
dzony po przewiezieniu do szpitala 
zmarł w skutek odniesionych obrażeń. 
42-latek trafił do Policyjnej Izby Zatrzy-
mań przy kępińskiej komendzie. O 
jego losie zdecydować ma prokurator. 

NoM

Nasza Europa
10 marca  o godz.10.00 w Powiato-

wej Bibliotece Publicznej w Kępnie 
przy ul. Sienkiewicza 25, odbyły się 
powiatowe eliminacje VIII Wielko-
polskiego Konkursu „Nasza Euro-
pa”. W skład komisji konkursowej 
weszli: Marian Lorenz Sekretarz Po-
wiatu Kępińskiego – Przewodniczący 
Komisji , Andrzej Jóźwik Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i 
Promocji, Małgorzata Jany – Podin-
spektor w Wydziale Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Promocji oraz koordy-
nator konkursu Dariusz Baranowski 
Podinspektor w Wydziale Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji. Konkurs 
adresowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczestnicy 
konkursu wypełniali test opracowa-
ny przez Towarzystwo Samorządo-
we. W trakcie konkursu wyłoniono  
dwóch najlepszych uczestników, 
którzy uzyskali prawo uczestnictwa 
w finale wojewódzkim. Zwycięzcami 
konkursu zostali : Maciej Lulko oraz 
Jakub Ubysz – Piasecki, uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego Nr I w 
Kępnie. Konkurs uroczyście otwo-
rzył Starosta Kępiński Jerzy Trzmiel. 
Celem konkursu „Nasza Europa”  
jest uzyskanie wzrostu zainteresowa-
nia tematyką integracji europejskiej 
i problematyką europejską w krę-
gach młodzieżowych. 

/red/

NOMINACJA DLA 
POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Powiat Kępiński uzyskał nomina-
cję do tytułu „MODERNIZACJA 
ROKU 2007”, w kategorii: moder-
nizacje dróg i obiektów mostowych, 
za przebudowę ulicy wraz z budo-
wą kanalizacji deszczowej w ulicy 
Wrocławskiej w Kępnie (Kępno ul. 
Wrocławska, Chojęcin Szum - droga 
powiatowa). Konkurs został zorga-
nizowany przez Targi Pomorskie 
Sp. z o.o. z/s w Bydgoszczy przy 

współudziale Polskiej Izby Przemy-
słowo - Handlowej Budownictwa 
oraz Stowarzyszenia Ochrony Naro-
dowego Dziedzictwa Materialnego. 
Kryteria, które wzięto pod uwagę 
rozpatrując zgłoszone projekty to 
m.in.: funkcjonalność modernizo-
wanych obiektów, nowoczesność 
stosowanej technologii oraz jakość 
stosowanych materiałów.

/red/

Skarb narodów: 
Księga tajemnic

Od 12 lat
Film z napisami
Gatunek: Przygodowy
Scenariusz: Cormac i Marianne Wibberley
Obsada: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight
Rok produkcji: 2007
Produkcja: USA
Długość: 122 min.

W kinie SOKOLNIA  od 14-17.03.2008r.
/Pt-pon/

Godz. seansów:  17.00 i 19.00 ;
Sob: 15.00 i 19.00;
Cena biletu: 12zł

Benjamin Franklin Gates, po odkry-
ciu tajemnicy templariuszy, został 
najbardziej znanym w USA poszu-
kiwaczem skarbów, choć sam woli 
określenie „obrońca skarbów”. Tym 
razem wraz z ojcem, Patrickiem, 
profesorem uniwersytetu, odnajdu-
ją osiemnaście zaginionych kart z 
dziennika Johna Wilkesa Bootha, 
zabójcy prezydenta Abrahama Lincolna. Okazuje się też, że przodek Ga-
tesów, Thomas, był jednym z uczestników spisku, w którym brał udział 
Booth. Przyjaciel Bena, techniczny geniusz Riley oraz piękna archiwistka 
i była dziewczyna Gatesa, doktor Abigail Chase, wezmą udział w wielkim 
polowaniu na tajemniczą księgę. Trafią do Waszyngtonu, Londynu, Paryża. 
Ben wezwie też na pomoc swą groźną matkę, profesor lingwistyki, czym Ga-
tes senior będzie mocno skonsternowany, ponieważ nie rozmawiali ze sobą 
od trzydziestu dwóch lat. Handlarz antykami Mitch Wilkinson, człowiek o 
złej reputacji, który zwrócił uwagę Bena na dziennik Bootha, również ma 
własne rodzinne sekrety i niezbyt szlachetne cele, które chce realizować bez 
względu na wszystko.

25 lutego br. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Bralin. Oprócz radnych w obradach 
uczestniczył wójt Roman Wojtysiak oraz radni powiatowi: Piotr Hołoś i Jan Trojak.

Z prac Rady Gminy Bralin
W porządku obrad znalazły się 4 

uchwały. Po przyjęciu porządku ob-
rad i protokołu z poprzedniej sesji 
zebrani wysłuchali sprawozdania 
wójta z działalności międzysesyjnej 
oraz realizacji uchwał podjętych na 
poprzedniej sesji. Następnie prze-
wodniczący komisji rewizyjnej, Ro-
man Lemanik zrelacjonował dzia-
łalność komisji za miniony rok. Po 
sprawozdaniu radni przyjęli uchwałą 
plan pracy komisji rewizyjnej na rok 
2008 zawierający terminy odbywa-
nia posiedzeń oraz terminy i wykaz 
jednostek, które zostaną skontro-
lowane w bieżącym roku. Komisja 
rewizyjna  powołana jest przez radę 
w celu prowadzenia kontroli dzia-
łalności wójta, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek po-
mocniczych gminy. 

W dalszej części posiedzenia radni 
zatwierdzili uchwałę w sprawie przy-
jęcia na 2008 rok planu dofinan-
sowania form doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach podsta-
wowych i gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest gmina 
Bralin. Maksymalna kwota na dofi-
nansowanie opłat za kształcenie po-
bierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli nie może być 
wyższa niż 1.500 zł rocznie, nie wię-
cej jednak niż 50 % opłaty semestral-
nej. Radni zatwierdzili specjalności 
i formy kształcenia zawodowego, na 
które przysługuje dofinansowanie na 
2008 r. Podział środków na określo-
ne formy doskonalenia został sporzą-

dzony na podstawie wniosków dyrek-
torów placówek oświatowych. 

Tego dnia także przegłosowano 
uchwałę w sprawie wyłapywania bez-
domnych zwierząt na terenie gminy 
oraz dalszego postępowania z tymi 
zwierzętami. Rada gminy podjęła 
uchwałę zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt 
(Dz. U. Nr 116, poz. 753 z późn. 
zm.), po uzgodnieniu z powiato-
wym lekarzem weterynarii oraz po 
zasięgnięciu opinii Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami. Gmina ma 
podpisaną umowę ze schroniskiem 
na wyłapywanie bezdomnych psów. 
Pracownicy schroniska podejmować 
będą na naszym terenie planowa-
ne akcje wyławiania bezdomnych 
zwierząt, o czym informowani będą 
mieszkańcy gminy. Zwierzęta agre-
sywne, stanowiące zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzkiego, podejrzane 
o wściekliznę należy zgłaszać w urzę-
dzie gminy.

W uchwale w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bralin znalazły się 
następujące zmiany. Na właścicieli 
lub opiekunów psów nałożono obo-
wiązek znakowania swoich czworo-
nogów za pomocą mikroprocesora 
(elektronicznego identyfikatora) w 
celu umożliwienia identyfikacji w 
przypadku stwarzania przez zwierzę 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. 
Posiadacz psa obowiązany będzie 

do zgłaszania wszelkich zmian do-
tyczących stanu posiadania zwierzę-
cia (zmiana właściciela, zgon psa, 
zaginięcie itp.) celem aktualizacji 
w rejestrze. Właściciele lub opieku-
nowie zwierząt domowych ponoszą 
pełną odpowiedzialność za szkody, 
zagrożenia i uciążliwości spowodo-
wane zachowaniem czworonogów. 
Natomiast zwierzęta pozostawione 
bez opieki uznawane będą za bez-
domne i podlegać będą wyłapaniu 
i umieszczeniu w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt na zasadach 
określonych w odrębnych przepi-
sach. Znakowanie psów wykonywa-
ne będzie nieodpłatnie w zakładach 
leczniczych dla zwierząt, z którymi 
gmina zawarła umowę na wykony-
wanie usługi wszczepiania identyfi-
katorów. Rejestracja i znakowanie 
psów w całości finansowane będzie 
przez gminę.  Ww. uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.     

Ponadto na debacie przedsesyjnej, 
która odbyła się 22 lutego, radni po-
zytywnie zaopiniowali pismo do pro-
boszcza parafii w Bralinie w sprawie 
zamiany gruntów pod przyszły ośro-
dek zdrowia. Do Rady Gminy Bralin 
wpłynęło pismo w sprawie opinii 
dotyczącej likwidacji szpitala w Wie-
ruszowie. Rada nie wniosła uwag do 
pisma. Natomiast po uwzględnieniu 
opinii rady sołeckiej w Weroniko-
polu radni nie przychylili się  do 
wniosku w sprawie wydzierżawienia 
gruntów w Mielęcinie.    

mak                                                                       
                                                                                       

Kobieto, kobieto choć tyle masz lat...
„Kobieto Twe oczy jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. 

Więc chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia”

Zarząd Koła ZERiI „ Północ” w Kępnie spo-
tkał się w Klubie Nauczyciela dnia 4 marca. 
Spotkanie to odbyło się z okazji Dnia Kobiet. 
Na zebraniu gościła Maria Jasnowska prze-
wodnicząca Zarz. Oddz. Rej. ZERiI w Kępnie 
oraz Jolanta Szkopek. Przewodnicząca Koła 
„Północ” Hildegarda Urbańska podziękowała 
wszystkim członkom zarządu za trud, pracę i za-

angażowanie jakie pokładają w tej trudnej, ale przyjemnej pracy 
służąc ludziom jesieni. Życzyła wszystkim dużo zdrowia, z okazji 
zbliżającego się Święta Kobiet radości i spokoju wewnętrznego, 
bądźcie zawsze życzliwe, złym losom nieznane, uprzejme, czułe, 
tkliwe przez wszystkich kochane. Spotkanie miało też jubilata, 
któremu składano życzenia imieninowe. Potem odśpiewano 
hymn emerytów. W tle piosenek i muzyki wspominano dawne 
czasy i omawiano problemy nurtujące emerytów. 

MaŁa
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Kradzież 2.500 euro- sprawy ciąg dalszy
Trzy tygodnie temu w numerze z 20 lutego zajmowaliśmy się sprawą kradzieży 2.500 tys. 

euro. Poszkodowany w wypadku Jerzy Gawroński wracając do domu z pracy za granicą 
uległ wypadkowi i trafił do szpitala w Kępnie. Tam przeszedł operację. A że nieszczęścia 
chodzą parami to okazało się, że z ciężko zarobionych został okradziony. Przez kogo- nie 
wiadomo. Pewne jest, że personel szpitala nie spisał rzeczy ofiary wypadku (choć jest do 
tego zobowiązany) a wśród tych, które oddano rodzinie pieniędzy nie było.

Zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji - która prowadziła sprawę kradzieży z 
pytaniem co w sprawie zrobiono. Poniżej zamieściliśmy treść naszego zapytania oraz od-
powiedź jaką otrzymaliśmy z KPP w Kępnie.

MON 

Od Redakcji: Po lekturze odpowiedzi otrzymanej z KPP nasuwa się myśl, że być może 
Policja – nie mogąc znaleźć złodzieja powinna zająć się znalezieniem winnego zaistnia-
łego stanu rzeczy. Skoro nie wiadomo kto ukradł pieniądze to trzeba się dowiedzieć kto 
jest winny zaniedbania, co do popełniania którego chyba nikt nie ma wątpliwości. To 
pozwoliłoby poszkodowanemu na ubieganie się o odszkodowanie. Z powyższego wynika, 
że sprawa była kierowana na boczne tory – nie ustalono złodzieja i nie ma tematu? 

Wieruszów, 20 lutego 2008r. 
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Oficer Prasowy
st. post. Mgr Gabriela Kurzawa

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
ul. 19 stycznia 6-10/36
98-400 Wieruszów

Szanowna Pani Rzecznik
W dzisiejszym numerze Tygodnika poruszaliśmy temat kradzieży pieniędzy poszko-
dowanemu w wypadku samochodowym  Jerzemu Gawrońskiemu. 
Zdarzenie miało miejsce w dniu 26 października 2007r. Po wypadku pan Gaw-
roński został odwieziony do kępińskiego szpitala i tam poddany operacji. Jak się 
okazało później – pośród rzeczy oddanych rodzinie nie było pieniędzy w pokaźnej 
kwocie prawie 2.500 euro. 
Z informacji posiadanych od żony poszkodowanego- Grażyny Gawrońskiej wiemy, 
że pracownicy szpitala nie sporządzili spisu rzeczy pacjenta – tłumacząc to zamie-
szaniem spowodowanym dużą ilością przyjęć osób poszkodowanych w wypadku. 
Szpital nie poczuwa się do winy i do tej chwili nie poruszał tematu wypłacenia po-
szkodowanym skradzionych – najprawdopodobniej przez personel pieniędzy. Z 
tego co wiemy dyrektor Szpitala otrzyma oficjalny wniosek o zwrot pieniędzy.
Ponieważ sprawą zajmowała się  Policja w Kępnie chcielibyśmy dowiedzieć się co w 
tej sprawie zostało zrobione i jak  się ona zakończyła. 
Pragniemy przygotować na ten temat materiał a żeby był on obiektywny- prosimy 
o informacje. 
Przekazana nam odpowiedź zostanie wykorzystana jako materiał dziennikarski. Po-
nieważ chcielibyśmy zamieścić ten materiał  w następnym numerze – prosilibyśmy o 
jak najszybsze udzielenie nam informacji na temat  prowadzonego postępowania.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Przybył

Redaktor Naczelny i wydawca

Chojęcin Szum, 2008-02-27
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KĘPNIE

SEKCJA PREWENCJI
GK-0168/13/08

Sz.P. 
Jerzy Przybył
Redaktor Naczelny
Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego
ul. 19 stycznia 6-10/36
98-400 Wieruszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 2008 roku, skierowane przez Pana Redaktora do Komendy Powiatowej 
Policji w Kępnie, a dotyczące postępowania w sprawie „kradzieży pieniędzy poszkodowanemu w wypadku 
samochodowym Jerzemu Gawrońskiemu”, informuję iż KPP w Kępnie w okresie od 31 października 2007 
roku do 31 grudnia 2007 roku powadziła postępowanie przygotowawcze w przedmiotowej sprawie.
W dniu 26 października 2007 roku do KPP w Kępnie zgłosiła się p. Grażyna G. i złożyła zawiadomienie o 
kradzieży pieniędzy w kwocie 2450,00 Euro, należących do jej męża, który został ranny w wyniku wypadku 
drogowego zaistniałego w dniu 26 października 2007 roku, w miejscowości Mianowice.
W powyższej sprawie w dniu 31 października 2007 roku zostało wszczęte dochodzenie, w trakcie którego 
ustalono, iż w dniu 26 października 2007 roku, pokrzywdzony wracał samochodem m-ki VW Bus wraz z 
kolegami z Francji. W miejscowości Mianowice na drodze krajowej nr 8 doszło do wypadku drogowego. Rani 
w wyniku niego zostali kierowca samochodu oraz pasażer Jerzy G. i w stanie nieprzytomnym przewiezieni do 
szpitala w Kępnie. Na miejscu zdarzenia pomocy udzielali im Strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP 
w Kępnie, oraz załoga Pogotowia Ratunkowego w Kępnie a następnie personel szpitala.
Tego samego dnia Grażyna G., podczas odbierania rzeczy męża w szpitalu stwierdziła brak pieniędzy należących 
do niego w kwocie 2450,00 Euro, a przesłuchany w tej sprawie w późniejszym terminie pokrzywdzony 
stwierdził, iż w czasie wypadku skradziono mu pieniądze w kwocie 2460,00 Euro, zegarek męski z bransoletą 
o wartości 100,00 zł., oraz książeczkę wojskową.
W toku prowadzonego postępowania, przesłuchano osoby biorące udział w akcji ratowniczej tj.: Strażaków 
z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Kępnie, obsługę karetki pogotowia, Policjantów obsługujących 
zdarzenie, personel izby przyjęć SPZOZ w Kępnie oraz świadka zdarzenia. Jednak wszystkie wykonane 
czynności nie doprowadziły do ustalenia sprawców kradzieży.
W związku z tym, iż ówcześnie wyczerpano możliwości wykrywcze w dniu 31 grudnia 2007 roku, wydane 
zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec nie wykrycia sprawców przestępstwa, zatwierdzone 
przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kępnie, nadzorującego postępowanie, na które pokrzywdzonemu 
jako stronie, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, przysługiwało prawo złożenia pisemnego 
zażalenia w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Zażalenie takie nie zostało 
złożone.
Pomimo wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie nadal wykonywane 
są czynności i w razie wykrycia sprawcy, postępowanie zostanie podjęte o czym pokrzywdzony zostanie 
powiadomiony.

Z poważaniem
KOMENDANT

POWIATOWY POLICJI
w Kępnie

podinsp. mgr Krzysztof Zimny

W Opatowie otwarto Centrum Kształcenia na Odległość

Uroczyste przecięcie wstęgi

We wtorek 4 marca w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Opatowie otwar-
to Centrum Kształcenia na Odległość. 
Jest to wynikiem realizacji programu 
„Centra Kształcenia na Odległość na 
Wsiach”. Projekt ten powstał w od-
powiedzi na potrzebę zapewnienia 
możliwości rozwijania i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych. Dzięki niemu 
na terenach wiejskich utworzona zosta-
ła sieć 379 współpracujących ze sobą 
ośrodków oświatowo- kulturalnych z 
dostępem do bogatej oferty szkole-
niowej. Głównym celem Projektu jest 
zmniejszenie dysproporcji edukacyj-
nych między wsią a miastem.

Projekt jest adresowany w szczególno-
ści do osób z utrudnionym dostępem 
do edukacji, między innymi do osób 
niepełnosprawnych a także tych, któ-
rzy ze względów czasowych czy finan-
sowych nie decydują się na wyjazdy do 
oddalonych, większych ośrodków edu-
kacyjnych. 

Do udziału w Projekcie zapraszane są 
osoby pragnące podnieść swoje kwalifi-
kacje zawodowe, chcące zdobyć nowe 
umiejętności czy zwiększyć swoje szan-
se na rynku pracy czyli chcące zmienić 
swoje życie na lepsze. Każdy Ośrodek 
jest wyposażony w 10 komputerów z 
dostępem do Internetu i niezbędnym 
oprogramowaniem (w tym oprogra-
mowaniem specjalistycznym). Tak jest 
też i w Opatowie. Na chętnych czekają 
najnowocześniejsze komputery, a że 
Centrum jest umiejscowione w Biblio-
tece- to chętni mają do swojej dyspozy-
cji również książki. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. Wystarczy chcieć.

Na otwarcie przybyli nie tylko wło-
darze powiatu ale również miejscowi 
notable – przedstawiciele gmin wcho-
dzących w skład Powiatu Kępińskiego. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali 
Wójt Gminy Witold Jankowski oraz Wi-
cestarosta kępiński- Zenon Kasprzak. 

Do pełnego sukcesu brakuje już tylko 
chętnych realizujących swoje marzenia 
o lepszym jutrze, ale jesteśmy przeko-
nani, że tacy się znajdą. 
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Na chętnych czeka nowoczesny sprzęt komputerowy…

…i wiele książek.

Kryształowy jubileusz

Od lewej: Franciszek Trąpczyński, Michał List-
kiewicz, Jerzy Trzmiel, Grzegorz Błażejewski, Ka-
zimierz Kościelny, Wiktor Gruszka

„Urodzinowa Gala – te wspólne 15 lat to 
zaledwie początek…”

Urodzinową Galę, piętnaście lat na ante-
nie Radio SUD obchodziło w Motelu ES w 
Baranowie dnia 7 marca 2008 roku. Gości 
witali: właściciel Jerzy Stempin i redaktor 
naczelny Radia i TV SUD Andrzej Mroziń-
ski. Swoją obecnością Galę zaszczycili: se-
nator Piotr Kaleta; posłowie: Andrzej Dera 
i Adam Rogacki; wiceprezes Wielkopol-
skiego Sejmiku Wojewódzkiego Kazimierz 
Kościelny; przedstawiciele samorządów 
powiatu wieruszowskiego, kępińskiego i 
ostrzeszowskiego; burmistrzowie Kępna, 
Wieruszowa, Ostrzeszowa oraz samorzą-
dowcy gminni powiatów kępińskiego, 
ostrzeszowskiego i wieruszowskiego, Mi-
chał Listkiewicz – prezes PZPN, sponsorzy, 
współpracownicy  i przyjaciele . Piętnaście 
lat już minęło, gdy zgodnie z dewizą „Przez 
ucho do serca” słuchacze czekają o każdej 
porze na nowe wiadomości. Głównymi 

pomysłodawcami tego przedsięwzięcia 
byli Jerzy Stempin i Andrzej Mroziński. 
Autorem koncepcji technicznej tej lokal-
nej rozgłośni był wrocławianin Karol Tusz-
nio, a pierwszym prowadzącym program 
przy mikrofonie dziennikarz Radia Frank 
Tomasz Zuterek. Bardzo szybko powstał 
własny zespół radiowy, a byli w nim:  Marek 
Froń, Jarosław Paprocki, Jarosław Maty-
siak, Sławomir Janelt, Jan Dec, Joanna Ka-
czorowska, Joanna Potocka-Wróbel, Iwona 
Kowalska-Brylak, Małgorzata Pilecka, Mag-
da Kułak, Daniel Tarchała. Nowi radiowcy 
szybko dotarli do serc mieszkańców Kęp-
na i okolic. Radio SUD stało się popularne 
wśród mieszkańców regionu południowej 
Wielkopolski. Początkowo studio radiowe 
znajdowało się w Jankowach, w tym czasie 
biuro reklamy i redakcja znajdowała się na 
Rynku w Kępnie. Obecnie dobrze znany 
jest słuchaczom adres z siedzibą przy ul. 
Marcinkowskiego. Gali przewodziły re-

fleksje: dla was tworzymy; pomagacie nam 
kreować rzeczywistość; wspieracie nasze 
działania; komplementy miodem na serce; 
gwiazdy są z nami; robimy krok do przodu; 
nie samym słowem żyje człowiek. Dzisiaj 
redakcję tworzą: Andrzej Mroziński, An-
dżelika Możdżanowska, Michał Zaczyk, 
Daniel Tarchała, Darek Stasiak, Ewa Ko-
walczyk, Ireneusz Czechlowski, Jan Dec, 
Marcin Wiśniewski, Joanna Kaczorowska, 
Magda Kułak, Ewa Zając. Radia 101,7 FM 
SUD chętnie słuchają mieszkańcy Kępna i 
okolic. Gwiazdami wieczoru byli Paweł Ku-
kiz, Asia Sisi oraz Michał Listkiewicz. Wszy-
scy zaproszeni goście składali gratulacje i 
życzenia. Odbyła się promocja bezpłatnej 
gazety

 „ Kurier lokalny powiatu kępińskiego”, 
która ukazywać się będzie co dwa tygodnie 
w każdą środę. Radiowcom SUD życzymy 
wielu sukcesów. 
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Wystawa i prezentacja WTZ w 
Bibliotece Powiatowej w Kępnie

„Tylko ludzie wielkiego serca potrafią docenić trud pracy, 
dostrzec i zrozumieć potrzeby drugiego człowieka.”

Od poniedziałku w Bibliotece 
Powiatowej w Kępnie można było 
oglądać i podziwiać wystawę i ku-
pić misternie wykonane stroiki, 
zajączki i wiele innych akcesoriów 
wspaniałych cudnych symboli świą-
tecznych związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi. Uroczyste otwar-
cie wystawy odbyło się 5 marca br. 
Na wystawie gościli Starosta Jerzy 
Trzmiel, Wicestarosta Zenon Ka-
sprzak, Przewodniczący Rady Powia-
tu Franciszek Trąpczyński, kierow-
nik PCPR Zuzanna Czworowska, 
Kierownik MGOPS Maria Żurecka 
oraz przedstawiciele z Przedszkola 
Sióstr Boromeuszek. Podopiecz-
ni WTZ w Słupii zaprezentowali i 
przedstawili zebranym montaż słow-
ny omawiający tradycje i symbole 
wielkanocne tak ważne dla każdego 
katolika. Stworzyli niecodzienny 
klimat w bibliotece i wprowadzili 
zebranych w niepowtarzalny nastrój 
świąteczny. „Święta Wielkanocne to 
nastrój radości, gdzie ludzie odnaj-
dują marzenia, święta wiary i nadziei, 
spełnienia pragnień i nieodzowny 
tryumf polskich cnót narodowych. 
Swój występ zakończyli życzeniami: 
wesołych świąt wielkanocnych, spo-
koju, ducha wiary w Boga i w ludzi, 
umiejętności dostrzegania piękna 
tego świata i rozwijania swoich możli-
wości. Wszystkim zebranym wręczyli 
pamiątki wspólnego pobytu - kurcza-
ki z wełny własnoręcznie wykonane. 
Kierownik WTZ Jan Sumisławski 
powitał zebranych – przyjaciół ludzi 
niepełnosprawnych a obecność dość 
liczna świadczy o tym, że doceniają 
i głęboko w ich sercach zakorzeniły 
się problemy ludzi niepełnospraw-
nych. Poprzez prezentację i wystawę  
chcemy pokazać, że ludzie sprawni 
inaczej mają w sobie ducha wielkiego 
serca, wielkie umiejętności o czym 
świadczy prezentowana wystawa. 
Starosta Jerzy Trzmiel podkreślił, że 

jest to spotkanie wśród prawdziwych 
przyjaciół. Występ to tradycyjny i ko-
lejny pokaz umiejętności i prezenta-
cja świątecznych tradycji i symboli. Ci 
co mieli okazję obejrzeć wystawę do-
ceniają pracę młodzieży WTZ, która 
pomimo pewnych trudności potrafi 
swymi „cudeńkami” wykonanymi 
stroikami, kartkami świątecznymi 
zachwycić oglądających. Przewodni-
czący Rady Powiatu Franciszek Trąp-
czyński podziękował za zaproszenie. 
Wspomniał wtorkową konferencję 
dyrektorów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych oraz komisji 
oświaty, którzy podziwiali przed-
stawione na wystawie wytwory nie-
mal dzieła sztuki, godne podziwu. 
Powiedział m.in. mam zaszczyt po-
dziękować w imieniu uczestników 
konferencji złożyć wyrazy uznania, 
pogratulować pomysłu, wspaniałe-
go wykonania, pokazu umiejętno-
ści dzieł własnych rąk pracy. Z ich 
strony ukłon za prezentowane dzie-
ła.W imieniu starosty, wicestarosty 
i zebranych gości złożył najszczer-
sze życzenia, radości z okazji świąt 
wielkanocnych. W ten wspaniały 
świąteczny nastrój wprowadzili nas 
podopieczni WTZ wspominając o 
tradycjach wielkanocnych, jakże 
pięknych w życiu każdego chrześci-
janina. Zatem wszystkim życzył prze-
pięknych świąt, radości, życzliwości 
bliskich i znajomych oraz gości. 
Niech się spełnią wszystkie pragnie-
nia, marzenia a Zmartwychwstały 
Chrystus będzie drogowskazem jak 
należy żyć, jak należy pokonywać 
trudności i problemy dnia codzien-
nego. Kierownik WTZ zaprosił do 
degustacji ciasta, na kawę i herbat-
kę przygotowaną przez pracownię 
gospodarstwa domowego. Zebrani 
oglądali wystawę, każdy mógł kupić 
wystawione produkty, by ich piękno 
cieszyło innych. 

MaŁa   
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Uroczysty apel w Szkole Podstawowej w Kierznie
Kobieto, kobieto choć tyle masz wad bez Ciebie cóż wart byłby świat...

W Szkole Podstawowej w Kierznie 
uczniowie pod bacznym okiem Mag-
daleny Pregiel dnia 7 marca 2008 roku 
przygotowali uroczysty apel z okazji 
Dnia Kobiet. W programie znalazły 
się wiersze, piosenki, zabawne scen-
ki, dowcipy w większości wykonywane 
przez chłopców. Program bardzo cie-
kawy. Swoim wykonaniem wprowadzi-
li zasłuchaną żeńską część widowni w 
niecodzienny nastrój zadumy i reflek-
sji. Potem złożyli życzenia paniom oraz 
piękne kwiaty. Dyrektor szkoły Maria 
Burzała powitała zebranych gości ży-
cząc paniom zdrowia, wytrwałości, bo 
ważna jest tylko ta chwila, której jeszcze nie 
znamy, ta na którą... Potem było spotka-
nie przy kawie, gdzie można było dys-
kutować na rozmaite tematy nurtujące 
nauczycieli i emerytów. 

MaŁa 

KONKURS NA LOGO BIBLIOTEKI
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 7 do 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.

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 ZA-
WODU
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO SKORZYSTANIA Z PO-
MOCY SPECJALISTY ZATRUDNIONEGO W PORADNI PSYCHOLO-
GICZNO – 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

Osobowość roku
- uzupełnienie

W poprzednim numerze pisaliśmy o wręczeniu tytułu „Osobowość roku 
2007”. Wymieniając tych, którzy zostali uhonorowani przeoczyliśmy kil-
ka osób. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszam i już naprawiamy 
błąd.

Tytuł „Osobowość roku 2007” otrzymali także: 
Jerzy Trzmiel - Starosta Powiatowy
Wiesław Walas – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
Jan Wawrzyniak- prezes Rady Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów 
Leszek Żebrowski- dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego w Grębaninie

Niestety nie ustrzegliśmy się błędów przedstawiając nominacje do tytułu 
„Inicjatywa roku 2007”. Pominęliśmy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie 
oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kępnie.

Za zaistniałe niedopatrzenie przepraszamy. Wszystkim wyróżnionym 
składamy gratulacje i najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów zawo-
dowych. 

Red

IV Targi Edukacyjne 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1
„ Jeśli nie chcemy żyć z dnia na dzień, ale pragniemy w pełni świadomie przeżyć własną egzystencję, wówczas 

naszym najtrudniejszym zadaniem będzie znalezienie jej sensu”.( B.Bettelheim)

W sobotę w ZSP nr 1 odbyły się IV 
Targi Edukacyjne. Gimnazjalistów 
witał i prezentacje multimedialną 
prowadził wicedyrektor Grzegorz 
Mikołowski. Zaprosiliśmy Was na 
Dni Otwarte od czterech lat nazy-
wane Targami Edukacyjnymi, żeby 
przedstawić wam nasze propozycje 
kształcenia na poziomie szkoły po-
nadgimnazjalnej, jako że już niedłu-
go będziecie absolwentami, więc czas 
podjąć decyzję, co zrobić, jaki wy-
brać kierunek dalszego kształcenia. 
Kształcenie zawodowe rozpoczęło się 
w latach 1920 funkcjonując poprzez 
szkoły kształcące młodzież w określo-
nych zawodach. Po wojnie nastąpił 
duży rozkwit szkolnictwa szczególnie 
zawodowego. W latach 70 – tych na-
zywana ZSZ nr 1 a od niedawna po 
reformie oświaty ZSP nr 1. Szkoła ta 
w pewnej fazie kształciła młodzież na 
poziomie zawodowym, potem na po-
ziomie szkoły średniej – technikum a 
od  12 lat jest jeszcze II Liceum Ogól-
nokształcące. Największy rozkwit był 
w latach 80/90 wtedy było 50 oddzia-
łów a kształciło się 2850 młodzieży i 
słuchaczy przy kadrze nauczycielskiej 
112 nauczycieli. 12 lat temu rozdzie-
lono placówkę i część przeniesiono 
na ul. Przemysława. Kierunki kształ-
cenia w roku szkolnym 2008/2009 
1.Liceum Ogólnokształcące: - z roz-
szerzonymi przedmiotami: a) język 
angielski i informatyka, b) biologia 
i chemia, c) geografia, WOS, infor-
matyka, d) język polski i historia, 
e) biologia i geografia (wych.fiz.) 
2.Technik ekonomista. 3.Technik 
handlowiec.4.)Technik ochrony 
środowiska. 5) Technik żywienia i 
gospodarstwa domowego. Kelner. 
6)Technik mechanik. Z młodzieżą 
spotkał się również dyrektor szkoły  
Zygmunt Nowacki. Wybór szkoły 
to decyzja, która może rzutować na 
całą przyszłość młodego człowieka. 
Dlatego ważne, by była decyzją wła-
ściwą. Proponujemy wybrać naszą 
szkołę, gdyż zapewnia ona:  dosko-
nale przygotowaną kadrę pedago-
giczną, która prowadzi zajęcia w 
ciekawy sposób, z wykorzystaniem 
osiągnięć nowoczesnej dydaktyki; 
wysoką jakość nauczania, co po-
twierdzają wyniki matury i egzami-
nów zawodowych; przygotowanie do 
konkursów i  olimpiad; możliwość 

rozwijania talentów i doskonalenia 
umiejętności; stały dostęp do Inter-
netu i bogaty księgozbiór w biblio-
tece. Mamy nadzieję, że zaofero-
wane kierunki kształcenia wzbudzą 
zainteresowanie, że przy aprobacie 
rodziców rozpoczniecie naukę w 
naszej szkole. Potem omówił jeszcze 
zasady rekrutacji oraz  wymagane 

dokumenty. Na korytarzach i w sa-
lach były wystawy, gdzie gimnazja-
liści mogli zapoznać się bliżej ze 
szkołą korzystając z różnych form 
prezentacji i porozmawiać ze star-
szymi kolegami na tematy dotyczące 
wybranego kierunku kształcenia. 
Każdy otrzymywał folder „Szkoła z 
przyszłością”. 

MaŁa

Uniwersytet trzeciego 
wieku już w zarodku

W świetlicy „ Stowarzyszenia Pro-
rodzinnego Światło” odbyło się 
spotkanie, na które przybyli senio-
rzy chętni do udziału w zajęciach w 
ramach Uniwersytetu III wieku pro-
wadzonego przez WTZ w Słupi koło 
Kępna. Zebranie w miłej atmosferze 
przy kawie prowadzili Jan Sumisław-
ski i Krystyna Wieczorek. W ramach 
działań prowadzone będą zajęcia 
komputerowe, gospodarstwa do-

mowego, rehabilitacyjne, zajęcia z 
j. obcych, ogrodnictwo i prawdo-
podobnie zajęcia rehabilitacyjne 
na basenie w Słupi. Został opraco-
wany projekt, który z pomocą środ-
ków unijnych pozwoli na realizację 
działań i zamierzeń Uniwersytetu 
III wieku. Pierwsze spotkanie po 
świętach. Zachęcamy do udziału w 
zajęciach. 

MaŁa

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Trzcinica informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 
poz. 2603) zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu nieruchomości 
zabudowanej pałacem z XIX w. wraz z parkiem.

Miejsce wywieszenia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy oraz 
u sołtysów poszczególnych sołectw, Gazeta Wyborcza, strona internetowa 
http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie 
Gminy Trzcinica, tel. 0-62-78-15-011.

Trzcinica

Pierwszaki – aktywnymi czytelnikami
29 lutego 2008 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się uroczyste pasowanie na 

aktywnego czytelnika klasy I szkoły podstawowej.

W uroczystości wzięli udział zapro-
szeni goście: Zastępca Wójta Gminy 
Trzcinica pan Romuald Trzepizur, 
dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy 
pani Małgorzata Hadzik, Bibliotekarz 
Zespołu Szkół w Laskach pani Renata 
Marczak, Bibliotekarz Zespołu Szkół 
w Łęce Opatowskiej pani Małgorzata 
Kurzawa oraz uczniowie z klasy Ia i Ib 
wraz z wychowawczyniami panią Gra-
żyną Grześniak i panią Marią Olejnik.

Na początku odbyła się krótka część 
artystyczna w wykonaniu uczniów klas 
piątych i szóstych. Inscenizacja poka-
zała jak należy obchodzić się z książka-
mi, do czego służy zakładka do książki 
oraz przypomniała podstawowe zasa-
dy zachowania się w bibliotece.

Najważniejszy moment uroczysto-
ści stanowiło ślubowanie młodych 
czytelników. Pierwszoklasiści z prze-
jęciem powtarzali słowa przysięgi. Po 
przysiędze uczniowie podchodzili do 
„Pasowania na aktywnego czytelnika”, 
którego dokonała pani dyrektor Mał-
gorzata Hadzik. Wszyscy uczniowie 
otrzymali okolicznościowe dyplomy 
i książki oraz słodkości. Całą uroczy-
stość pasowania na czytelnika przygo-
towała opiekunka biblioteki szkolnej 
pani Ewa Gaze. Impreza bardzo się 
udała. Dzieci były uśmiechnięte i za-
dowolone. Miejmy nadzieję, że będą 
korzystać ze zbiorów biblioteki, czytać 
swoje ulubione książki i zachęcać do 
czytelnictwa innych. 

/Red/

W Klubie Seniora pokaz stroików

W Klubie Seniora „Pod Żurawiem” 
dnia 6 marca 2008 roku grupa mło-
dzieży z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Słupii z Technikum 
Architektury Krajobrazu (klasa II) 
Justyna Nejbert, Alicja Nowak, Anna 
Bacik, Ewa Mikołajczyk z opiekunem 
i instruktorem Marzeną Kalinowską 
przyjechała na spotkanie z ludźmi 
jesieni, by pokazać jak można szyb-
ko, tanio, zmyślnie, dzięki własnym 
inspiracjom i umiejętnościom wy-
konać stroiki, bukiety, dekoracje 
na wianku i wiele innych  dekoracji 
wielkanocnych. Miło w klubie gości 
witała Jadwiga Wróblewska przybliża-
jąc tematykę prac gości ze Słupii. Jak 
podkreśliła jest to już trzecie z kolei 
spotkanie po nawiązaniu współpracy 

z młodzieżą z Technikum. Były już 
pokazy stroików na Święto Zmar-
łych i Bożonarodzeniowe. Grupa 
uczniów co roku się zmienia. W pre-
zentacji wykorzystano również prace 
wykonane przez seniorów w klubie. 
Młodzież przy stolikach pokazywała 
kolejne etapy powstawania kartek 
świątecznych. Seniorów bardzo za-
interesowały te prace, bo wykonane 
były z materiałów łatwo dostępnych. 
Podziwiali zmysł plastyczny i umiejęt-
ności młodzieży i instruktorki. Wiele 
pomysłów wykorzystają przystrajając 
domy i mieszkanie na Wielkanoc. 
Podziękowano gromkimi brawami. 
Przy stołach wymieniano się doświad-
czeniami. 

MaŁa

Oddaj krew - dziel się sercem!
W dniu 9 marca 2008 roku mieszkańcy Gminy Trzcinica oddawali honorowo krew. 
Akcja odbyła się w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Laskach. Do oddania krwi zgłosiły się 42 osoby, a po 

badaniach lekarskich krew oddało 39 osób. Wszystkim osobom, które zgłosiły się do oddania krwi serdecznie dzię-
kujemy. Podziękowania kierujemy do strażaków z Lasek i gminy Trzcinica, którzy odpowiedzieli na nasz apel.

Organizacją i promowaniem akcji zajął się wójt G. Hadzik, pracownicy gminy, sołtysi, księża poszczególnych 
parafii, za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy do pielęgniarki Z. Włodarczyk za udostępnienie 
pomieszczeń i wójta gminy Trzcinica za ufundowanie ciasta dla krwiodawców z piekarni „Maja”.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z 
innymi” Jan Paweł II

Pracownicy Terenowego Oddziału 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i

w Ostrzeszowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie
Zwołuję na dzień 13 marca 2008 roku 

XXII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

Obrady sesji odbędą się w sali nr 2.07 Urzędu Miasta i Gminy 
ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1200 mgr inż. Andrzej Stachowiak
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(Wy)szkoleni rolnicy

5 marca br. w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta odbyło się Szkolenie z zakre-
su przetwórstwa produktów rolnych 
oraz zasad sprzedaży bezpośred-
niej. Szkolenie to było realizowane 
w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „ Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich”. 
Jednostką przeprowadzającą szko-
lenie był Ośrodek Badań i Doradz-
twa dla Rolników „AGROEXPERT” 
z Warszawy. Szkolenie prowadził 
dr inż. Tadeusz Filipiak ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. 

Podczas szkolenia rolnicy dowie-
dzieli się o wymaganiach jakościo-
wych dotyczących produktów rol-
nych- jakie są obowiązujące normy 
i standardy jakości, jaki system ate-
stów aktualnie obowiązuje, jak do-
stosować system jakości polskiego 
rynku do wymagań Unii Europej-
skiej. Omówiono podstawy prawne 
dotyczące przetwórstwa w gospo-
darstwie rolnym i obrotu żywnością, 
regulacje UE dotyczące produktów 
regionalnych i tradycyjnych, polskie 

przepisy dotyczące produktów regio-
nalnych i tradycyjnych, zasady i tryb 
ocen wniosków o rejestrację nazw 
pochodzenia, oznaczeń geogra-
ficznych i świadectw specyficznego 
charakteru. Przedstawiono sankcje 
karne dla podrabiających produkty, 
których nazwy są chronione. Uczest-
niczący w spotkaniu dowiedzieli się 
również o tym jak duże znaczenie w 
sprzedaży ma marketing produktów 
rolnych, jak produkty reklamować 
i promować, jak kształtowana jest 
polityka cenowa produktów rolnych 
oraz jakie są techniki wyznaczania 
ceny. Omówiono również znacze-
nie innowacji produktowych oraz 
sposoby dystrybucji produktów 
rolnych- kanały dystrybucji i wybór 
środków transportu. 

Uzyskana wiedza pozwoli rolni-
kom na podjęcie nowych wyzwań 
oraz uzupełni i usystematyzuje po-
siadaną już wiedzę. 

Spotkanie cieszyło się dużym zain-
teresowaniem a każdy z uczestników 
otrzyma zaświadczenie o ukończe-
niu szkolenia. 

MON

„ZACZAROWANA”
Dnia: 16 marca 2008r. Prod. USA
Godz. 17.00
Fantasy/Animowany. Film w polskiej wersji językowej.

„LEJDIS”
Dnia: 30 marca 2008r. Prod. Polska
Godz. 18.00
Komedia.

Easy Rider w Wieruszowie, 
czyli Daukszewicz w WDK

W sobotę - 8 marca Wieruszowski Domu Kultury gościł powszechnie znanego i lubianego 
artystę, satyryka, pieśniarza i pisarza – Krzysztofa Daukszewicza. 

Tym, którzy nie znają jego twór-
czości jest on znany z małego ekra-
nu, bowiem od kilku lat z przy-
mrużeniem oka komentuje polską 
rzeczywistość w sztandarowym pro-
gramie TVN „Szkło kontaktowe”.

Występ rozpoczął się o godzinie 
18. Artysta przy akompaniamencie 
Mieczysława Grochowskiego - przy-
pomniał kilka swoich szlagierów 
- od razu zyskując sympatię pu-
bliczności i włączając ją do wspól-
nego śpiewania, zaprezentował 
nowe utwory, były kawałki Listów 
do pana Hrabiego, kilka kawałów 
i anegdot. Daukszewicz jak zwykle 
był w doskonałej formie a kame-
ralne grono miłośników artysty i 
niewielka sala sprawiły, że koncert 
miał wspaniały klimat - jak w cza-
sie spotkania „starych znajomych”, 
publika słuchała i śpiewała, a gdy 
były nowe piosenki to z zacieka-
wieniem wsłuchiwała się w słowa. 

Publiczność bawiła się wspania-
le – mamy nadzieję, że artysta też 
i że nie przeszkadzały mu puste 
krzesła znajdujące się w pierwszym 
rzędzie. Swoją drogą - można było 
przesadzić kilka osób do przodu, 
bo chyba nikt nie lubi, gdy już w 
pierwszym rzędzie są „dziury”.

Występ Krzysztofa Daukszewicza 
pokazuje, że nieprawdą jest, że aby 
zetknąć się z Kulturą przez duże 
„K” trzeba jechać do dużego mia-

sta. Można się z nią zetknąć nawet 
w małych miasteczkach - jeśli tyl-
ko znajdzie się ktoś, kto wpadnie 
na dobry pomysł zorganizowania 
koncertu z udziałem kogoś sław-

nego i lubianego. Tak było w tym 
przypadku. Za pomysł dziękujemy 
jednocześnie gratulując organiza-
torom.

Józef Woźniak

Parcice

Wspólne świętowanie 8 marca
Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen

Wszystkie kobiety panie i matki w tym dniu dostają pachnące kwiatki

Panie z rady rodziców przy szkole pod-
stawowej w Parcicach na sali OSP 8 mar-
ca zorganizowały spotkanie, aby uczcić 
święto kobiet. Imprezę dało się zorga-
nizować ze środków własnych i dzięki 
wsparciu sponsorów, którym wszystkie 
panie za naszym pośrednictwem chcia-
ły gorąco podziękować sponsorom, na 
których zawsze mogą liczyć, a wsparcia 
ich doświadczyli wielokrotnie. Podzię-
kowania pragną gorąco przekazać na 
ręce prezesa OSP Parcice dla wszystkich 
strażaków za udostępnienie im sali i po-
moc przy organizacji uroczystości. Panie 
licznie przybyły, aby uczcić Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet na czele z przemiłą 
panią sołtys wsi Parcice Anną Zagórną. 
Wcześniej same przygotowały smaczne 
potrawy i osobiście upiekły przepyszne 
ciasta. Przy pięknie udekorowanych 
stołach degustując te smaczne wspa-
niałości panie prowadziły konwersacje 
na różne tematy zarówno te rodzinne, 
dotyczące wsi, szkoły, parafii, a nawet 
dyskutowały o polityce i sytuacji w kra-
ju. Spotkanie miało charakter prawie 
rodzinny, przywoływano wspomnienia 
dawnych spotkań, uroczystości z róż-
nych okazji i planowały zorganizowanie 
następnych imprez. Wspaniały nastrój i 
atmosfera, jaką udało się stworzyć prze-
miłym przedstawicielkom płci pięknej 
z Parcic uwieńczone zostały wspólnym 
śpiewaniem piosenek biesiadnych i nie 
tylko. Impreza udała się znakomicie, 
dopisywały humory i chociaż brak było 
płci męskiej, udana zabawa świadczy 
o tym, że grupa zebranych, operatyw-
nych pań potrafiły miło i przyjemnie 
spędzić wieczór we własnym gronie i 
doskonale się bawić. Panie mają da-
lekosiężne plany, aby zorganizować 
inne imprezy już o nieco innej formie 
dla ogółu społeczeństwa. Takie udane 
imprezy świadczą o tym, że to właśnie 
kobiety są dobrymi organizatorkami 
różnych przedsięwzięć kulturalnych, 
ponieważ ich dominującymi cechami 
są: zaradność, pracowitość i odpowie-

dzialność. Życzymy kobietom z Parcic 
jeszcze wielu równie udanych imprez, 
z których dochód zamierzają przeka-
zać na szczytny cel oraz życzymy także, 
aby do ich grona dołączyły jeszcze inne 
panie zarówno te młodsze jak i nieco 
starsze, gdyż wiadomo więcej osób - 
lepsza zabawa, chociaż ta 8 marca była 
prześwietną. Pomysł jej zorganizowania 
jest godny pochwały i gratulacji, cze-
kamy na następne, a tym paniom co 
nie przyszły niech żałują, bo jest czego. 
Brawo panie, byle tak dalej i do przodu, 
pokażcie, że Parcice potrafią.

Ps. Przy okazji mojej relacji z Dnia 
Kobiet chciałabym uzupełnić mój arty-
kuł z zebrania sprawozdawczego OSP 
Parcice, na które zostałam zaproszona 
przez strażaków, a pominęłam w nim 
ważny fakt jakim jest udział pań-żon 
strażaków, które to zadbały o akcent 
kulinarny zebrania i przygotowały 
smaczne potrawy i przepyszne ciasta, 
które same piekły. Żony strażaków z 

OSP Parcice wspierają swoich mężów 
pomagając właśnie m.in. w ten sposób, 
że przygotowują poczęstunki, dbają o 
stronę estetyczną zebrania, pomagają 
i doradzają swoim mężom we wszyst-
kim. To bardzo miłe, że strażacy mają 
uznanie nie tylko wśród społeczeństwa 
parcickiego, ale przede wszystkim od 
swych małżonek i rodzin, którym czę-
sto czasem zabranym rodzinie muszą 
służyć społeczeństwu. Panie – żony 
strażaków przepraszam za pominięcie 
w moim artykule, co niezwłocznie chcę 
moją gafę naprawić przy okazji opisując 
ten wspaniały 8 marcowy wieczór. To 
cała przyjemność przebywać i obcować 
z tak miłymi i rozrywkowymi osobami 
jak panie z rady rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Parcicach.

„Tajemnicą jesteś z księgi czarów zbiegłą
Mgłą zaklęta, którą nieliczni tylko przejdą

Kobieto – puchu marny, a nie do zdobycia
Kobieto ile w tym słowie piękna, miłości i życia.”

Anna Świegot

Węglewice

Niecodzienne Krystyny...
Już po raz drugi w tym roku, Węgle-

wice miały zaszczyt gościć wybitne oso-
bistości ze świata kultury. 11 stycznia, 
w sali OSP, odbyło się spotkanie z Re-
migiuszem Spólnym oraz Robertem 
Gonerą .

Pierwszy z nich to nasz krajan, zna-
ny pisarz, związany ze środowiskiem 
artystycznym Wrocławia. Podczas 
spotkania promował, ostatnią swo-
ją powieść pt. „Zmartwychwstały”. 
Ogromne zainteresowanie wzbu-
dził bardzo znany aktor, odtwórca 
głównej roli w emitowanym właśnie 
„Determinatorze.” Organizatora-
mi uroczystości, która zgromadziła 
tłumy mieszkańców wsi, było Stowa-
rzyszenie Rozwoju Węglewic „ Biała 
Góra”.

Kolejne spotkanie miało miejsce 
w dniu Święta Kobiet. Z inicjatywy 
stowarzyszenia, ale we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Galewicach i miejscową Szkołą Pod-
stawową z mieszkańcami Węglewic 
spotkały się dwie wybitne kobiety: 
Krystyna Czubówna oraz Krystyna 
Gucewicz. Obie Panie bardzo ceni-
my, głównie za wybitne dziennikar-
stwo, ale też, zwłaszcza K. Gucewicz 
za twórczość literacką: tomiki poezji 
oraz ostatnio wydane wspomnienia, 
„Pogrzeb wróbla”. W trakcie wieczo-
ru słuchaliśmy wierszy K. Gucewicz, 
czytane przez osobę, obdarzoną 
najpiękniejszym głosem w Polsce 
– K. Czubówną. Znakomita atmos-
fera spotkania sprzyjała pytaniom o 
najbliższe plany i zamierzenia obu 
Pań. Organizatorzy serdecznie po-
dziękowali bohaterkom wieczoru za 
wzruszenia, ciekawe informacje, ale 
też mądre refleksje, dotyczące życia, 

wartości, rodziny. Jesteśmy bardzo wdzięczni Remigiuszowi, już członkowi 
stowarzyszenia, bo to dzięki Niemu to wszystko! Kolejne spotkanie w maju - 
czekamy w napięciu, z KIM !

Anna Jaśniak
Od Redakcji
Te dwie wyjątkowe Krystyny zawitały również do Wieruszowa. Szczegóły 

spotkania, które odbyło się w Bibliotece Publicznej 10 marca już w następ-
nym numerze.

Samarytanka cd.
Artykuł o Samarytance wywołał nie-

samowite poruszenie i zainteresowanie 
wśród mieszkańców Czastar i nie tylko. 
Do naszej redakcji napływa wiele listów, w 
których ludzie opisują pewne kontrower-
syjne sytuacje dotyczące rzekomej opieki 
mieszkanki Czastar nad osobami starszy-
mi i schorowanymi, których wspólnym 
finałem tej (bez)interesownej opieki są 
testamenty, w których o dziwo te chore 
osoby za krótkotrwałą pomoc i opiekę 
rozdysponowywały swoje majątki, dorobki 
całego życia osobie prawie obcej, niektó-
rzy z nich posiadali nawet dzieci , mężów, 
ale być może ulegając sile perswazji osoby 
wyłudzającej dokonywali wydziedziczeń 
na rzecz owej osoby. Wiele osób dzwoni 
do redakcji zapewniając, że to wszystko 
prawda i mamy nadal pisać i dociekać do 
sedna sprawy. Takiego samego zdania jest 
pan Czesław Stępięń z Walichnów, który 
w sądzie dochodzi swoich praw i domaga 
się wynagrodzenia swoich krzywd jakim 
było prawdopodobnie podstępne wymu-
szenie wydziedziczenia pana Czesława 
przez schorowaną żonę i jak on sam twier-
dzi niezdolną wtedy do jasnego myślenia, 
pozbawiając go tym samym domu, który 
co prawda nie budował wspólnie z żoną, 
ale wspólnie spłacali kredyty zaciągnięte 
na budowę domu i spłacili byłego męża, 
a po jego śmierci spadkobierców po nim. 
Pani „Samarytanka” prawdopodobnie 
rozgłasza wersje, że nie rozmawialiśmy 

z nią i przedstawiliśmy 
jednostronną wersję, ale 
przecież rozmawialiśmy 
z tą panią na plebani 
pytając ją czy to prawda, 
ponieważ sami nie mo-
gliśmy w to uwierzyć, wy-
jaśniliśmy jej, że dla nas 
jest to niezwykle przykra 
sprawa i zapytaliśmy ją czy 
to prawda? Uzyskaliśmy 
odpowiedź, że sprawa 
pięć lat toczyła się w pro-
kuraturze i jej zdaniem 
wszystko jest w porządku 
podpisy nie są sfałszo-
wane (sama się do tego 
przyznała) to dlaczego twierdzi, że nikt z 
nią nie rozmawiał. Mało tego tuż przed 
napisaniem tego artykułu udaliśmy się 
do tej pani, aby ustosunkowała się do tej 
sprawy i czy by chciała przedstawić swoją 
wersje, tym samym dając jej możliwość 
oczyszczenia się z zarzutów, jeżeli oczywi-
ście jest taka możliwość. Pani ta nie chcia-
ła rozmawiać podobno ma przykazane 
przez swojego przełożonego, żeby nic nie 
mówiła i cierpliwie wszystko przeczeka-
ła. Jedno jest pewne determinacja pana 
Czesława, który ma teraz wsparcie całej 
swojej rodziny przekroczyła już normę 
i jest gotów walczyć do ostatka swych sił 
przed sądami, twierdzi, że doprowadzi 
do tego , aby ten dom dostało dziecko z 

Domu Dziecka, a ta osoba go nie dosta-
nie. Wiemy o wielu innych przypadkach 
owych opiek nad chorymi, ale apelujemy 
do czytelników, aby pisali czy dzwonili, bo 
być może tych przypadków było więcej. 
Zapewniamy anonimowość. Sprawą nor-
malną jest, że osoby samotne, nie posia-
dające rodziny przepisują swoje majątki 
ludziom obcym za opiekę, ale inaczej się 
ma pozbawienie kogoś domu. Dom to 
nie tylko cztery ściany, dom to lata życia, 
wspomnienia, to oaza, schronienie i port 
do którego zawsze się wraca, to forteca do 
której ktoś obcy nie ma prawa wstępu. To 
jak z moralnego punktu widzenia ma się 
ta cała sprawa, prosimy drodzy czytelnicy 
o wypowiedź.

/red/

GMINNY TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ Ostrówek 2008r.

W dniu 4 marca 2008r. w sali OSP Ostrówek odbył się Gminny Turniej 
Wiedzy Pożarniczej. W turnieju tym udział wzięło 48 uczestników repre-
zentujących wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Ga-
lewice, a rywalizowali oni w trzech grupach wiekowych:

- grupa 1: szkoły podstawowe (21 osób)
- grupa 2: szkoły gimnazjalne (26 osób)
- grupa 3: szkoły ponadgimnazjalne (1 osoba)

Przewodniczącym komisji sprawdzającej był kpt. Janusz Pietrzak z PSP 
Wieruszów a w skład komisji weszli jeszcze druh Stanisław Jeż – w-ce Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego w Galewicach oraz druh Czesław Wizner 
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Galewicach.

Turniej odbywał się w trzech etapach: testowym, pisemnym oraz ustnym 
– najlepsze pięć osób w poszczególnych grupach:

Finaliści z pierwszej grupy to:
1 miejsce – Joanna Pilarska (OSP Osowa)
2 miejsce – Anna Panek (OSP Osiek)
3 miejsce – Jakub Syguła (OSP Osowa)
4 miejsce – Mateusz Mieszała (OSP Osiek)
5 miejsce – Paweł Melewski (OSP Osiek)

Finaliści z grupy drugiej to:
1 miejsce – Mateusz Stasik (OSP Węglewice)
2 miejsce – Paulina Tomczyk (OSP Węglewice)
3 miejsce – Marcin Kaleta (OSP Osiek)
4 miejsce – Katarzyna Kurzyńska (OSP Osiek)
5 miejsce – Małgorzata Kościańska (OSP Brzózki)

Zwycięzcą grupy trzeciej została: Monika Łuszkiewicz – OSP Węglewice

W przerwie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali skromny poczęstunek 
w postaci: ciepłej kiełbaski, bułki, herbaty oraz napój.

Na zakończenie Turnieju zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali pa-
miątkowe medale oraz dyplomy a jednocześnie kwalifikacje do Turnieju 
o szczeblu powiatowym.

Medale oraz dyplomy wręczył Wójt Gminy Galewice mgr Lech Baliński.

Zarząd Oddziału Gminnego Ochotnicze Straży Pożarnej w Galewicach 
składa serdecznie podziękowania wszystkim opiekunom, którzy przygoto-
wali młodzież do tego turnieju.

W sposób szczególny dziękujemy Jednostce OSP Ostrówek a zwłaszcza 
druhowi Naczelnikowi ZBIGNIEWOWI GRZĄKOWSKIEMU za włożony 
wielki trud w przygotowanie obiektu i stworzenie bardzo miłej atmosfery. 
Druhowi Antoniemu Kosowi – Komendantowi Gminnemu oraz druhowi 
Janowi Tomaszkowi – Sekretarzowi za przygotowanie i zorganizowanie 
całego turnieju.

druh Mirosław Krzyżanowski
druh Karol Hojeński
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8 Marca w Jutrkowie

W Jutrkowie sołtys Andrzej Wróbel 
wraz z Radą Sołecką zorganizował w 
świetlicy uroczyste spotkanie dla Pań 
z okazji 8 Marca. W spotkaniu uczest-
niczył przedstawiciel samorządu 
lokalnego Radny Rady Powiatu Wie-
ruszowskiego Piotr Morta. Paniom 
z Jutrkowa szybko mijał czas w miłej 
atmosferze przy suto zastawionych 

stołach. Oczywiście nie zabrakło 
kwiatów, toastów, życzeń i prezentów 
ze strony obecnych na spotkaniu nie-
licznych panów. Uśmiechu, radości, 
zdrowia, pieniędzy i aby rzeczywistość 
przerosła marzenia - to niektóre z ży-
czeń, jakie Panie mogły usłyszeć w 
Jutrkowie z okazji ich święta.

/red./

Gimnazjum im. Jana Pawła II
po raz pierwszy organizatorem

Przeglądu Szkół Ponadgimnazjalnych

Podziękowania

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ga-
lewicach w dniu 6 marca 2008r. mia-
ło zaszczyt gościć w swoich progach 
przedstawicieli zaproszonych szkół po-
nadgimnazjalnych, które wyraziły chęć 
uczestnictwa w organizowanym tutaj po 
raz pierwszy „Przeglądzie Szkół Ponad-
gimnazjalnych”. W ramach niniejszego 
przeglądu, gimnazjum w Galewicach 
odwiedzili i swoją ofertę edukacyjną 
zaprezentowali przedstawiciele nastę-
pujących placówek:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Kępnie;

- Zespół Szkół Rolniczych w Lututo-
wie;

- I Liceum Ogólnokształcące im. Ta-
deusza Kościuszki w Wieluniu;

- Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu;
- Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Długosza 

w Wieluniu;
- Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Ko-

pernika w Wieluniu. 
Skład reprezentacji szkół był zróżni-

cowany. Do gimnazjum przybyli za-
równo wicedyrektorowie, nauczyciele 
przedmiotowi, pedagodzy szkolni oraz 
uczniowie.

Celem przeglądu było przybliżenie 
gimnazjalistom bogactwa ofert eduka-
cyjnych proponowanych przez szkoły 
ponadgimnazjalne, ukazanie zróżni-
cowanych możliwości wyboru rodzaju 
i kierunku dalszego kształcenia, po to 
aby rozszerzyć horyzonty myślenia i pla-
nowania przez młodzież swojej dalszej 
kariery edukacyjnej. 

Inicjatorem przedsięwzięcia była 
pedagog szkolny – Izabela Zimoch. 
Organizacja przeglądu możliwa była 
dzięki wsparciu pana dyrektora – Piotra 
Mazurka oraz nauczyciela – pana Rafa-
ła Dąbika (strona techniczna), a także 
kierownik miejscowego GOK – pani 
Ireny Janiaczyk i pracowników Urzędu 
Gminy w Galewicach. 

Brawa dla Gości - młodzież dziękująca prelegentom za kolejne prezentacje szkół

Stoisko I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Wieluniu

W założeniu przegląd skierowany był 
do uczniów klas trzecich, jednak na 
prośbę wychowawców, w części głów-
nej uczestniczyli także uczniowie klas 
drugich. Przedsięwzięcie przebiegało 
w czterech następujących po sobie 
kolejno etapach: 1) Otwarcie przeglą-
du, obejmujące powitanie przybyłych 
gości przez pana dyrektora i peda-
goga szkolnego. 2) Prezentacje szkół 
ponadgimnazjalnych – reprezentanci 
poszczególnych placówek oświatowych 
omawiali oferty edukacyjne swoich 
szkół wykorzystując projekcje multime-
dialne. Młodzież miała okazję nie tylko 
wysłuchać informacji o danej szkole, ale 

również zobaczyć ją niejako ,,od środ-
ka”. Oprócz typowych danych, obej-
mujących warunki rekrutacji, profile 
kształcenia, czy też stan bazy dydaktycz-
nej, gimnazjaliści uzyskali również wie-
dzę na temat działalności uczniowskiej 
oraz możliwościach rozwoju swoich za-
interesowań w toku zajęć dodatkowych 
lub pozalekcyjnych. 3) Podziękowanie 
szkołom za przybycie i wysiłek włożony 
w przygotowanie prezentacji. Jako wy-
raz wdzięczności pan dyrektor wręczył 
przedstawicielom zaproszonych szkół 
pamiątkowe karty z podziękowaniami. 
4) Czwarta część przeglądu to stwo-
rzenie uczniom możliwości indywi-
dualnej rozmowy z przedstawicielami 
wybranych szkół celem zasięgnięcia 
szczegółowych informacji lub też po-
brania materiałów informacyjnych. Po 
zebraniu przez uczniów interesujących 
ich danych, reprezentacje szkół zostały 
zaproszone na skromny poczęstunek, 
gdzie przy stole poruszano problemy 
polskiej oświaty…

Dyrekcja i kadra pedagogiczna Gim-
nazjum im. Jana Pawła II składa ser-
deczne podziękowania szkołom, które 
zaprezentowały się na „Przeglądzie 
Szkół Ponadgimnazjalnych”, jak rów-
nież wszystkim osobom, które udzieliły 
pomocy w jego organizacji.

tekst: I. Zimoch
zdjęcia: R. Dąbik

Stoiska zaproszonych szkół

Pierwszy do prywatyzacji

Jako pierwszy w woj. łódzkim w spół-
kę prawa handlowego będzie prze-
kształcony szpital wieruszowski. Na 
XVII Sesji Rady Powiatu Wieruszow-
skiego radni powiatowi podjęli uchwa-
łę intencyjną. Gościem zaproszonym 
na sesję była dyrektor finansowy szpi-
tala w Kluczborku Eunika Adamus, 
tamtejszy szpital już od czterech lat 
funkcjonuje na prawach  Kodeksu 
Handlowego osiągając wynik dodat-
ni. Dyrektor Adamus wypowiedziała 
się nie tylko na temat sytuacji szpitala 
kluczborskiego po przemodelowaniu 
na spółkę, ale również zorientowana 
była w sytuacji szpitala wieruszowskie-
go. Według jej opinii trudnością bę-
dzie przerost zatrudnienia, dlatego 
wśród personelu medycznego panuje 
niepokój, wiedzą, że będą zwolnie-
nia, że nie wszyscy będą pracować w 
nowej spółce. Najwięcej zwolnień ma 
być podobno w administracji i jak po-
wiedział na sesji wicestarosta Mirosław 
Urbaś w pracy zostaną tylko najlepsi, 
ale niektórzy będą mieli szansę, aby 
skorzystać np. z prawa do emerytury i 
innych świadczeń. Starosta wieruszow-

ski zapewnił też, że przemodelowanie 
szpitala na spółkę prawa handlowego 
ze stuprocentowym udziałem powiatu 
pozwoli też na spełnienie oczekiwań 
płacowych personelu, a w przyszło-
ści będą szanse na większe podwyżki. 
Te wszystkie zapewnienia starosty nie 
przekonują mieszkańców Wieruszo-
wa i okolicznych gmin. Dziwi ich tak 
szybka potrzeba przemodelowania 
szpitala ponieważ szpital wieruszowski 
nie jest zadłużony, chociaż od dwóch 
lat placówka przynosi straty. Zdaniem 
Starosty Powiatu Andrzeja Szymanka 
nie należy dłużej czekać, aż szpital za-
cznie się zadłużać, lepiej uprzedzić tę 
ewentualność niż mieć później taki 
problem na głowie – komentuje sta-
rosta Szymanek. Uspokaja, że pacjenci 
nie stracą na tym przemodelowaniu, 
chociaż mieszkańcy powiatu nie wie-
rzą w tak idealne rozwiązanie, boją 
się, że szpital będzie szerzył działalność 
komercyjną będzie pobierał opłaty za 
usługi medyczne. Przewiduje się, że 
nowa placówka rozpocznie swoją dzia-
łalność  pod koniec czerwca.

/red/

CENTRUM OTWARTE
dla tych co potrzebują pomocy 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

W sobotę w Wieruszowie odbyła się niecodzienna uroczystość otwarcia nowo utworzonego Centrum Pomocy Społecznej w Wieruszowie przy ul. Rynek 21 i nadania im. Jana Pawła II 
Honorowego Obywatela Wieruszowa.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Wieruszo-
wie. Mszę św. celebrował Biskup Kaliski Stanisław Napierała wraz z księżmi miejscowych pa-
rafii z Wieruszowa. W trakcie homilii biskup mówił m.in., aby nie zapominać o miłości, którą 
patron Centrum posiadał i ofiarował, miłości, która jest motorem życia, o kunszcie darowa-
nia – brania, aby obdarowany był godnie traktowany Centrum Pomocy to nie tylko budynek, 
a przede wszystkim pracujący w nim ludzie, którzy powinni wywiązywać się z obowiązków jak 
ich patron.

foto 1

 Po przejściu do budynku Centrum Pomocy Społecznej gospodarz Miasta i Gminy Bur-
mistrz Iwona Szkopińska powitała szereg znakomitych gości, którzy swoją obecnością zaszczy-
cili tę niezwykłą uroczystość: Jolantę Chełmińską Wojewodę Łódzkiego, Andrzeja Owczarka 
Senatora RP, Krystynę Grabicką, Mieczysława Łuczaka, Artura Dunina posłów RP z ziemi 
Łódzkiej, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, Franciszka Widere, Wojciecha Zarzyc-
kiego, Radnych Sejmiku Wojewódzkiego, Przedstawicieli Samorządu Powiatowego, Miasta i 
Gminy Wieruszów, po czym krótko przedstawiła historię jak doszło do powstania Centrum 
oraz historię budynku, który znajduje się w sercu miasta przedwojennej Siedzibie Burmistrza 
i słynnej jeszcze powojennej studni znajdującej się na posesji o czym wielu uczestników uro-
czystości wspominało z sentymentem. W ostatnich dziesięcioleciach budynek nie cieszył się 
chlubą ponieważ znajdowała się w nim siedziba Milicji, a później Policji, która w Wieruszowie 
szczególnie zawsze służy tym, co nie powinna, co na pewno słyszeli dwaj przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Policji od uczestników uroczystości. Niżej podpisany ma też w tej materii 
„Policji” wyrobione zdanie szczególnie o tych panach, którzy w tym uroczystym dniu pomy-
kali po korytarzach odnowionego budynku. Remont budynku, roboty budowlane wykonał 
Zakład Usługowo – Budowlany Marek Malik Pieczyska. 

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Ryszard Olbromski Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Wieruszowie, poświęcenie tablicy pamiątkowej dokonał biskup Stanisław Napierała.

foto 2

Po zwiedzeniu budynku dalsza część uroczystości odbywała się w Wieruszowskim Domu 
Kultury. 

foto 5

Były kwiaty dla każdej pani (Dzień Kobiet). Podziękowania dla realizatorów przedsięwzię-
cia, wykonawcy prac remontowych. Po czym nastąpiła prezentacja multimedialna Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z komentarzem Kierownika M-G 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Anny Ostrycharz i nadszedł czas na wystąpienia 
zaproszonych gości. Wojewoda Jolanta Chełmińska 

foto 3

stwierdziła m.in, że dobrze jest gdy nie zapomina się o tych, którzy z różnych przy-
czyn zagubili się, a w szczególności, że należy docierać do tych, którzy nie mają odwagi 
przyjść czy też zwrócić się o pomoc po prostu się wstydzą, a przyczyny są różne jak 
choroby alkoholowe itp.

Senator, posłowie dziękowali pomysłu stworzenia Centrum Pomocy Społecznej, satysfakcji 
z pracy niesienia pomocy bliźniemu, żeny praca osób w Ośrodkach była autentyczna na mia-
rę możliwości i dobrze służyli ludziom potrzebującym. Do życzeń gratulacji przyłączali się 
pozostali zaproszeni goście uroczystości. Całość uroczystości została zwieńczona występem 
artystycznym chóru „PRYMKI” z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczestnicy i zaproszeni goście uczestniczyli w 
zasłużonym poczęstunku.

Jerzy Przybył
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Kronika Policyjna

INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO
1) 
Gmina Wieruszów uzyskała dofi-

nansowanie dla chóru szkolnego 
„Prymki” Gimnazjum Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Wieruszowie w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Rozwo-
ju Chórów Szkolnych „Śpiewająca 
Polska”, ogłoszonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Narodowe Centrum Kultury. 
Program wspiera rozwój chórów 
szkolnych przez dofinansowanie 
godzin lekcyjnych oraz opiekę me-
todyczną nad pedagogami kierują-
cymi chórami. Realizacja programu 
daje szansę na poznanie przez mło-
dzież wartościowej polskiej i świa-
towej literatury muzycznej, rozwój 
osobowości, wrażliwości i wyobraźni 
poprzez edukację chóralną, zor-
ganizowanie czasu wolnego dzie-
ci chórzystów młodzieży, kontakt 
chórzystów z wybitnymi artystami 
– mistrzami, rozwój muzykalności 
dużej ilości młodych ludzi, którzy 
w przyszłości zasilą profesjonalne i 
amatorskie zespoły chóralne.

2)
W środę 5 marca 2008r. odbyło 

się zebranie Komisji Stypendial-
nej, kwalifikującej młodzież z 
terenu Gminy Wieruszów do uzy-
skania Stypendium Burmistrza 
Wieruszowa w ramach „Progra-
mu wspierania edukacji uzdol-
nionych uczniów w Gminie Wie-
ruszów”. Program skierowany jest 
do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów zamieszkujących na 
terenie Gminy Wieruszów, osią-
gających dobre i bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz znaczące 
sukcesy sportowe, laureatów kon-
kursów i olimpiad o charakterze 
ponadgminnym. Komisja Stypen-
dialna zaopiniowała pozytywnie 
wnioski 33 uczniów gimnazjów 
oraz 24 szkół podstawowych. 
Uczniowie gimnazjów otrzymają 
po 120 zł miesięcznie, natomiast 
uczniowie szkół podstawowych 
80 zł miesięcznie. Zarządzenie o 
przyznaniu stypendium wraz z li-
stą nagrodzonych uczniów zosta-
nie opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Wieruszowie.

3)
W piątek 29 lutego 2008r. do-

konano otwarcia ofert w po-
stępowaniu przetargowym na 
wyłonienie wykonawcy zadania 
pn. „Przebudowa ul. Nowej i ul. 

Świerczewskiego w Wieruszowie.” 
W najbliższym czasie dokonany zo-
stanie wybór wykonawcy.

4)
Zastępca Burmistrza Wieruszowa 

spotkał się z przedstawicielami spółki 
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Ka-
liszu”. Tematem spotkania, które 
odbyło się pod koniec lutego, było 
omówienie zakresu robót w zakresie 
oświetlenia ulicznego i drogowego w 
roku 2008.

5)
Gmina Wieruszów złożyła wnio-

ski do Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi w sprawie udzielenia do-
finansowania zadań związanych z 
przebudową dróg transportu rol-
niczego na terenie gminy Wieru-
szów.

6)
W Wieruszowskim Domu Kultu-

ry 28 lutego br. odbyły się gmin-
ne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
W grupie młodszej zdecydowanie 
najlepsi okazali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Pieczy-
skach, którzy zajęli w finale pięć 
pierwszych miejsc, i tak: I miejsce 
zajął Radosław Pietrzak, II miejsce 
– Wojciech Michowski, III miejsce 
–Tomasz Panek, IV miejsce – Ma-
teusz Puchalski, V miejsce – Piotr 
Puchalski.

Klasyfikacja w grupie uczniów 
starszych przedstawia się następu-
jąco:

I miejsce – Rafał Poraszka, Gim-
nazjum nr 1

II miejsce – Marcin Gnych, Gim-
nazjum nr 2 

III miejsce – Ilona Góral, Gimna-
zjum nr 1

IV miejsce – Estera Mielczarek, 
Gimnazjum nr 2

V miejsce – Małgorzata Nowak, 
Gimnazjum nr 1

Czterech najlepszych uczest-
ników z każdej grupy eliminacji 
gminnych, reprezentować będzie 
Gminę Wieruszów w eliminacjach 
powiatowych. Przewodniczącym 
komisji był mł. kpt. Damian Polowy. 
Organizatorem Turnieju była Ko-
menda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wieruszowie i Urząd 
Miejski w Wieruszowie. 

7)
Na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Wieruszo-
wie ul. Rynek 1-7 zostało podane 
do publicznej wiadomości Zarzą-
dzenie Burmistrza Wieruszowa Nr 
19/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w 
sprawie ustalenia stawki czynszu 
w lokalach mieszkalnych wcho-
dzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Wieruszów. Stawka 
ta została ustalona w wys. 3,21zł 
za 1 m² i będzie obowiązywała od 
dnia 1 lipca 2008 r. 

8)
Otrzymaliśmy informację od 

Wicemarszałka Województwa 
Łódzkiego, że wniosek Gminy 
Wieruszów dotyczący budowy 
ogólnodostępnego kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego

w ramach narodowego progra-
mu ,,Moje boisko – Orlik 2012 ” 
został zakwalifikowany do realiza-
cji w 2008 r. 

W ramach tego projektu przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Wie-
ruszowie powstanie kompleks 
dwóch boisk – boisko piłkarskie 
(o wymiarach 30 m x 62 m, ogro-
dzone do wysokości 4m wraz z 
piłkochwytami o wysokości 5 m) 
oraz boisko wielofunkcyjne (o 
wymiarach 18 m x 32 m ogrodzo-
ne do wysokości 4 m ). Na tere-
nie z boiskami powstanie także 
budynek sanitarno – szatniowy. 
Boiska będą oświetlone i zostaną 
wyposażone w niezbędny sprzęt 
sportowy. Koszt budowy komplek-
su szacuje się na milion złotych. 
Trzecią cześć tej kwoty pokryje 
Ministerstwo Sportu, tyle samo 
dołoży Urząd Marszałkowski oraz 
Gmina Wieruszów.

9)
PRZYPOMINAMY! Wszyscy, 

którzy dotychczas nie wymienili 
starych książeczkowych dowodów 
osobistych mają obowiązek wy-
miany dowodów do końca marca 
2008r. 

10)
Burmistrz Wieruszowa informu-

je, że pobór wojskowy mężczyzn 
urodzonych w 1989r. zamiesz-
kałych na terenie miasta i gmi-
ny Wieruszów przeprowadzony 
zostanie w dniach od 13.03. do 
19.03.2008r. w lokalu przy ul. Kę-
pińskiej 1 w Wieruszowie.

Burmistrz Wieruszowa
Iwona Szkopińska

Taaaaaka ryba.

Wiele się czyta, ogląda w telewizji a prawda jest taka, że ryba psuje się 
od głowy, bo co wolno „wyżej” to „doły” robią perfidniej, bardziej do-
sadnie.

Tak też zrobiono w Kole „Łóżyca” PZW w Lututowie.
Jak co roku tak i w tym zorganizowano zebranie walne Koła na dzień 13 

stycznia br. Już samo zawiadomienie budzi zastrzeżenia bo nie podano 
II terminu Zebrania w przypadku braku Quorum w terminie I, ale to 
jeszcze nic.

Na zebraniu było brak Przedstawiciela Okręgu, który by sprawował 
nadzór merytoryczny, ale to dlatego, że Zarząd Koła powiadomił Okręg 
o zebraniu zbyt późno i podał nie to miejsce zebrania, dlatego też Zarzą-
dowi Koła, ta sytuacja była na rękę. A zebranie to był istny cyrk, ustawiony 
przewodniczący, który nie był wstanie zapanować nad emocjami, człon-
ków 23 na zebraniu na 80 czł. Koła. Sprawozdanie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej to tylko parę słów w sensie „odbyło się”, protokoły „o key”, 
i nic nie wynikająca praca Zarządu. Zarząd między Zebraniami Walny-
mi podejmował decyzje, które wykraczały poza jego zakres. Mianował 
dwóch prezesów Koła, podwyższał składki tzw. „wpłaty na staw”, nie pro-
wadził żadnych prac organizacyjnych w zakresie imprez na dzień dziec-
ka, noc świętojańską, dzień emeryta, które w innych latach cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. A jak wygląda obiekt - stawy PZW w Lututowie, 
to jeszcze tak nie było, z resztą to widać jak się przejeżdża trasą E14 tzw. 
obwodnicą, nic dodać nic ująć. 

Na zebraniu nie powołano Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyboru zarządu i przewodniczącego Koła, gdyż wszyscy obecni na ze-
braniu członkowie zarządu wybrani legalnie i „mianowani” przez siebie 
złożyli ustne rezygnacje z pracy w zarządzie i nawet jak wynika ze spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej, - „Komisja nie wnosi wniosku o udzielenie 

absolutorium dla Zarządu”. Zabierający członkowie głos w dyskusji stali 
się dla Zarządu bardzo nie wygodni, bo jak śmieli oni pytać się o spra-
wy istotne dla prawidłowego funkcjonowania Koła. A pytania dotyczyły 
istotnych spraw tj. o sposobie zarybienia stawów, ograniczenia upraw-
nień połowu członkom, podwyższania opłat itd. Większość tych decyzji 
podejmowane były jednoosobowo. Po tych i wielu innych pytaniach ze-
branie zostało przerwane, na którym nie przegłosowano, ani nie przyjęto 
złożonych rezygnacji członków Zarządu.

- Nie przyjęto uchwały Walnego Zebrania, ani preliminarzu budżetowe-
go, ani planu pracy Koła na 2008 rok.

i co dalej...?

Otóż na spotkaniu przy suto zastawionym stole w barze, w dwa dni póź-
niej Stary Zarząd w 4 osobach, mianował Nowy Zarząd z nowym Preze-
sem Koła, a także nową Komisję Rewizyjną, Tu i Tam Sami Swoi, bo kto 
pije jest z nami a reszta i tak w końcu nie ma nic do powiedzenia. A na 
budynku Koła nad stawem uchwała Walnego Zebrania z dnia 13 stycznia, 
a jakie tam są punkty, głowa jest na to za mała. Co na to Zarząd Okrę-
gu, ano nic, można powiedzieć że demokracja, wszystko jest w rękach 
Członków Koła - tak, ale to jest tylko z nazwy. Patrząc na Statut PZW, to 
co zrobiono w tym Kole nie ma się do żadnego paragrafu tego zbioru 
przepisów.

Czy takie decyzje finansowe jak płaca w postaci kosztów przejazdu, diet 
dla skarbnika pracującego rzekomo społecznie, czy zwolnienie z opłat na 
staw na tzw. zarybianie dla „swoich” nie powinny być przyjęte na zebra-
niu walnym? Te problemy i wiele innych pytań, na które nie można uzy-
skać odpowiedzi pozostają bez echa, a Samozwańczy Zarząd przyjmuje 
składki, poczynił pewne zakupy sprzętu porządkowego (bo co roku ginie 
za wiedzą gospodarza stawu).

Czyli Zarząd inaczej - Władza ma się dobrze, niech ktoś spróbuje ich 
ruszyć, a dlaczego opinia publiczna ma o tym nie wiedzieć, przecież oni 
uchwalają, że pracują tak dobrze, a czego chce ta reszta hołoty.

Czytelnik

Wójt Gminy Galewice
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż dziełek niezabudowanych

położonych w miejscowości Galewice, oznaczonych numerami działek:
1) działka niezabudowana numer 1426 o pow. 0,1120 ha,
2) działka niezabudowana numer 1427 o pow. 0,0862 ha,
3) działka niezabudowana numer 1428 o pow. 0,1127 ha,
4) działka niezabudowana numer 1429 o pow. 0,1106 ha,
5) działka niezabudowana numer 1430 o pow. 0,0836 ha,
6) działka niezabudowana numer 1431 o pow. 0,1036 ha.
Termin przetargu : 7 kwietnia 2008r. o godz. 10.00. Miejsce: 
Urząd Gminy Galewice, sala nr 106. Cena wywoławcza: Ad.1) 
17.500,00 zł, Ad.2) 15.000,00 zł, Ad.3) 19.100,00 zł, Ad.4) 
18.700,00 zł, Ad.5) 14.400,00 zł, Ad.6) 16.300,00 zł. Wadium w 
kwotach odpowiednio: Ad.1) 2.000,00 zł, Ad.2) 1.500,00 zł, Ad.3) 
2.000,00 zł, Ad.4) 2.000,00 zł, Ad.5) 1.500 zł, Ad.6) 1.700,00; 
płatne na konto RBS O/Galewice Nr 42 9256 0004 5500 0257 2000 
0030 do dnia 4 kwietnia 2008r. Z regulaminem przetargu można 
zapoznać się w U.G. Galewice, pok. 107, tel. 78-38-607.

WÓJT GMINY
mgr Lech Baliński

INFORMACJA

Burmistrz Wieruszowa przypomina, 
że termin 1 raty podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości przypada do 15 marca 2008 r.

Wpłat dokonuje się:
- z terenu miasta – w banku PKO BP S.A. Wieruszów (bez 
prowizji) Nr rachunku 15 1020 4564 0000 5202 0011 0114;
- na poszczególnych sołectwach - u sołtysów lub w PKO BP 
S.A. w Wieruszowie na dostarczonych dowodach wpłat.
W przypadku zapłaty podatku za cały rok można dokonać 
wpłaty na jednym dowodzie wpłaty.

Burzliwa sesja 
– bohaterska obrona szkoły

2-0 dla mieszkańców Cieszęcina

W piątek - 29 lutego 2008 roku w 
Sali Urzędu Miejskiego odbyła się 
XIX Sesja Rady Miejskiej. 

Głównym punktem sesji był za-
miar likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Cieszęcinie lub jej przekształcenia 
ze szkoły 6-klasowej na 5-klasową.

Sprawa ta budziła duże zaintere-
sowanie społeczeństwa - głownie 
mieszkańców Cieszęcina, którzy 
licznie zjawili się w sali sesyjnej.

Przedstawiciele samorządu gmin-
nego podnosili, że koszt utrzymania 
jednego dziecka w cieszęcińskiej 
podstawówce jest stanowczo za wy-
soki (9.200 zł) i jest to nieekono-
miczne a miasta na to po prostu nie 
stać. Szkoła miała zostać zlikwidowa-
na a dzieci przeniesione do innych 
placówek. Takiemu rozwiązaniu 
zdecydowanie sprzeciwiali się nie 
tylko rodzice ale i nauczyciele a tak-
że miejscowa społeczność. 

Projekt likwidacji trafił pod obra-
dy komisji stałych wieruszowskiej 
Rady Miejskiej – jednak po dokład-
nej analizie projektu uchwały w tej 
sprawie radni w głosowaniu jedno-
głośnie odrzucili propozycję.

Kolejnym pomysłem władz była 
likwidacja najstarszej klasy. Uza-
sadniano to tym, że w przyszłym 

roku szkolnym do klasy VI będzie 
chodziło tylko troje uczniów. „Po-
zostawianie tak nielicznej klasy byłoby 
precedensem, nie ma sensu sztucznie 
podtrzymywać klasy z tak małą liczbą 
uczniów”- tłumaczył viceburmistrz - 
Andrzej Małys apelując o rozsądek. 
Dzieci od nowego roku szkolnego 
miałyby być przewożone do szkoły w 
Wieruszowie. 

Ta propozycja również przepadła 
w głosowaniu. 13 radnych głosowało 
za pozostawieniem szkoły w jej do-
tychczasowej „formie” a 1 osoba się 
wstrzymała od głosu.

W starciu  Władza- Mieszkańcy 
Cieszęcina wynik brzmiał 0-2. To 
nie pierwsza taka potyczka. Cieszę-
cinianom już po raz czwarty udało 
się obronić szkołę przez zakusami 
władzy. Niestety - prognozy demo-
graficzne nie są dla „obrońców” 
pozytywne, mała ilość dzieci uczą-
cych się w podstawówce sprawi, że 
problem niedługo wróci na salę 
sesyjną. Mieszkańcy są jednak pełni 
optymizmu, twierdzą, że w ich miej-
scowości i najbliższej okolicy budują 
się nowe domy, osiedlają się młode 
małżeństwa. „Dzieci będą i będą uczyły 
się w naszej szkole”- mówią zgodnie. 

Red

Mistrzostwa w warcaby

Dekorowani orlicy, młodzicy z organizatorami

Czołówka

W dniu 9 marca 2008 roku Starostwo 
Powiatowe w Wieruszowie, Gmina Lu-
tutów, Zarząd Klubu „Czarnej Damki” 
byli organizatorami Mistrzostwa Powia-
tu Wieruszowskiego w warcaby 64 – po-
lowe, tak zwane klasyczne.

Mistrzostwa przeprowadzono w Urzę-
dzie Gminy w Lututowie w sali konfe-
rencyjnej o godzinie 10.00. Rozgrywki 
przeprowadzono systemem szwajcar-
skim na dystansie dziewięciu rund, przy 
czasie 15 minut na zawodnika w każdej 
rundzie. W turnieju brało udział 34 za-
wodniczek i zawodników. Po w takim 
samym stopniu zaciętej co i sportowej 
walce zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zostali: 

kategoria orliczek:
I m-ce Justyna Kacała Galewice
II m-ce Karolina Mleczko Galewice
kategoria młodziczek:
I m-ce Joanna Bartos Lututów
II. m-ce Paulina Guziak Lututów
III. M-ce Joanna Broszkiewicz Lututów
kategoria kadetek
I m-ce Dominika Kopacka Galewice
II m-ce Małgorzata Białkowska Lututów
III m-ce Katarzyna Leśnik Lututów
kategoria seniorek:
I m-ce Joanna Smoleńska Galewice
kategoria orlików:
I m-ce Bartek Wyczałkowski Lututów
II m-ce Piotrek Pagacz Lututów
III m-ce Tomek Zimoch Lututów
kategoria młodzików:
I m-ce Piotrek Kubica Galewice
II m-ce Wiktor Żuraw Sokolniki
III m-ce Krystian Kupis Lututów
kategoria kadetów:
I m-ce Arkadiusz Ślęzak Lututów
II m-ce Rafał Maciejewski Lututów
III m-ce Andrzej Żuraw Sokolniki
kategoria juniorów:
I m-ce Mariusz Ślęzak Lututów
kategoria seniorów:
I m-ce Przemysław Oderkiewicz Lututów
II m-ce Zygmunt Ślęzak Lututów
kategoria seniorów starszych:
I m-ce Edward Perdek Lututów
II m-ce Krzysztof Wzgarda
III. M-ce Władysław Kasendra Sokolniki

Mistrzostwa przeprowadzono dzięki 
pomocy finansowej Starostwa Powia-
towego w Wieruszowie. Najlepszym 
zawodnikom i zawodniczkom okolicz-
nościowe dyplomy, medale i nagrody 
wręczali: Vice Starosta Mirosław Urbaś, 
Skarbnik Rady Gminnej LZS Edward 
Perdek i Prezes Klubu Jan Osiołkowski. 

Sędziował i przebieg 
imprezy opisał 

Wacław Zabłocki.

Decydujące momenty

Tragiczna śmierć przy nielegalnym wyrębie drzewa
We wtorek 4 marca 2008 r. o godz. 14.15 w masywie leśnym w Kopaninach (gm. Sokolniki) śmierć poniósł 

54-letni mieszkaniec gminy Sokolniki. Do wypadku doszło podczas nielegalnego wyrębu drzewa z lasu, w 
którym uczestniczył wspomniany mężczyzna wspólnie z 38-letnim kolegą, również mieszkańcem gm. Sokolni-
ki. Młodszy przy pomocy pilarki spalinowej dokonywał podcięcia wierzchołka złamanego w połowie drzewa 
sosny, który oderwał się od pnia i uderzył w głowę stojącego obok 54-latka, w wyniku czego poniósł on śmierć 
na miejscu. Na polecenie prokuratora nadzorującego postępowanie 38-letni mężczyzna został zatrzymany do 
wytrzeźwienia i wyjaśnienia pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci oraz nielegalnego wyrębu 
drzewa w państwowym lesie. W jego organiźmie stwierdziliśmy 1,4 promila alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Zwłoki 54-latka zabezpieczono w prosektorium w Wieluniu do badań.

Śmierć 54-letniego rowerzysty
W poniedziałek 3 marca 2008r. o godz. 19.25 w Osieku (gm. Galewice) kierujący VW Golfem 31-letni 

mieszkaniec gm. Galewice, na prostym odcinku drogi najechał na leżącego na jezdni 54-letniego rowerzystę, 
również mieszkańca gm. Galewice oraz potrącił udzielającego rowerzyście pomocy, 24-letniego mieszkańca 
gm. Biała. Na skutek tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł rowerzysta. 24-latem po udzieleniu pomocy 
lekarskiej został zwolniony do domu. Zwłoki rowerzysty zabezpieczono w prosektorium. Kierujący Golfem w 
chwili zdarzenia był trzeźwy, po przesłuchaniu przez prokuratora został zwolniony, za spowodowanie wypad-
ku będzie odpowiadał z tzw. wolnej stopy. Stan trzeźwości rowerzysty zostanie ustalony po przeprowadzeniu 
badań.

Oprac.:
nadkom. Paweł Gnych

BOGDAN GOLIK – Poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie o Unii Europejskiej

STUDENCIE !
WYGRAJ STAŻ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
Napisz esej na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i zostań stażystą w Biu-
rze Posła do Parlamentu Europejskiego lub weź udział w wyjeździe studyjnym 
do PE w Brukseli.
Jury konkursu pracuje pod merytorycznym nadzorem Wyższej Szkoły Studiów Międzyna-
rodowych w Łodzi.
Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na  stronach: www.bogdangolik.pl,
www.wssm.edu.pl     a także w biurze poselskim w Łodzi pod nr telefonu 42 630 22 34

http://www.bogdangolik.pl
http://www.wssm.edu.pl
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Święta czy drogowskaz
dla zabłąkanych?

Idąc przez skwerek na Rynku można zobaczyć gwiazdy. A dokładnie 
jedną gwiazdę. Nie, nie trzeba być pijanym (o wtedy widzimy raczej 
białe myszy), nie trzeba też spacerować nocą.

Gwiazdę widać w dzień. Nasuwa się pytanie: zbliża się Boże Naro-
dzenie czy to gwiazdka- „drogowskaz” dla zabłąkanych? Nad morzem 
zagubionych wędrowców prowadzi światło latarni, może Wieruszowie 
funkcję tą przejęła owa gwiazdka? Jedno jest pewne- fajnie jest zoba-
czyć gwiazdkę w biały dzień – prawie wiosną.

Robiąc zdjęcie pomyślałam życzenie? Jakie? Nie powiem bo się nie 
spełni. 

Czytelnik

Rozwiewamy wszelkie złudzenia – gwiazdki pozostaną
Jak informuje Burmistrz Wieruszowa - elementy dekoracji 

oświetlenia świątecz-
nego, zamontowane 
na lampach ulicznych 
w Wieruszowie zostały 
wykonane z materiałów 
odpornych na działa-
nie czynników atmosfe-
rycznych, a każde prace 
związane z montażem i 
demontażem powodu-
ją ich uszkodzenia. W 
związku z powyższym 
postanowiono pozosta-
wić dekoracje świątecz-
ne na stałe na oświetle-
niu ulicznym.

Łubnice

Mistrzowie Gminy 
w warcabach i szachach

W dniu 2 marca 2008 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzie-
trzkowicach zostały zorganizowane przez Prezesa LKS Dzietrzkowice, już 
po raz trzeci, Indywidualne Mistrzostwa Gminy Łubnice w warcaby na rok 
2008. 

Mistrzostwa rozegrano systemem szwajcarskim przy czasie 10 minut na 
zawodnika na dystansie 7 rund. Rozgrywki przeprowadzono w trzech ka-
tegoriach wiekowych; szkół podstawowych, gimnazjum i pozostałych, czyli 
umownie powiedzmy seniorów. Po zaciętej i sportowej walce zwycięzcami 
w poszczególnych kategoriach zostali:

Szkoły podstawowe:
I m-ce Ciećka Dawid
II m-ce Grzesiak Karolina
III m-ce Zych Sebastian
Szkoły gimnazjalne:
I m-ce Błach Mateusz
II m-ce Mencała Sylwester
III m-ce Boguś Szymon

Kategoria seniorów:
I m-ce Znaniec Kazimierz
II m-ce Ciosek Andrzej
III m-ce Pazek Michał

Puchary, medale i nagrody zostały ufundowane przez samorząd gminy 
Łubnice.

Dekoracji zwycięzców dokonał Wójt Gminy Łubnice Pan Eugeniusz 
Książek.

Również w dniu 2 marca 2008 r rozegrano Indywidualne Mistrzostwa 
Gminy Łubnice w szachach.

Organizatorem rozgrywek był kol. Henryk Szymczewski Prezes Ludowe-
go Klubu Sportowego w Dzietrzkowicach. Miejsce na rozgrywki użyczył 
Zarząd OSP w Dzietrzkowicach. Mistrzostwa przeprowadzono systemem 
szwajcarskim z czasem 15 minut na zawodnika. Po uzgodnieniu zasad i 
regulaminu rozgrywek zawodnicy wywalczyli następujące miejsca:

Szkoła podstawowa:
I m-ce Bartosz Betka
II m-ce Sebastian Zych
III m-ce Michał Warmuz

Gimnazjum:
I m-ce Krzysztof Kołodziej
II m-ce Agnieszka Kołodziej
III m-ce Szymon Boguś
Kategoria seniorów:
I m-ce Lechosław Hącel
II m-ce Antoni Kołodziej
III m-ce Michał Pazek
Nagrody, puchary, medale i okolicznościowe dyplomy ufundował samo-

rząd gminy w Łubnicach.
Dekoracji zwycięzców dokonał Wójt Łubnic Pan Eugeniusz Książek.
Sędziował gościnnie dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie Wa-

cław Zabłocki.
Wacław Zabłocki

Co policjanci robią w krzakach?
Odpowiedź: czają się. A na kogo? Na 

piratów drogowych. 
Czemu się czają? Hmm…tego właśnie 

nie wiadomo. Może w ten sposób chcą 
złapać pirata drogowego i wlepić mu 
mandat a gdyby byli widziani z daleka 
to kierowcy by zwalniali i z mandatów 
nici (nie można by się było wykazać pra-
cowitością i poprawić statystyki). Tylko 
czy policjant na drodze ma wyłącznie 
wypisywać mandaty czy raczej czuwać 
nad bezpieczeństwem uczestników ru-
chu? Wydaje nam się, że to drugie. 
Policyjny radiowóz sprawia, że kie-
rowcy od razu ściągają nogę z gazu i 
jadą wolniej a więc bezpieczniej. Wy-
skakiwanie z krzaków może przypra-
wić kierującego o zawał lub spowodo-
wać gwałtowne hamowanie (co zimą 
może oznaczać realne niebezpieczeń-
stwo - wpadnięcia w poślizg).

Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Adam Rapacki stwier-
dza jednoznacznie, że „policja drogo-
wa ma się zająć poprawą bezpieczeń-
stwa na drogach, a to nie polega na 
chowaniu się w krzakach i nad po-
prawieniem statystyki w wypisywaniu 
mandatów”.

Takie jest oficjalne stanowisko „Szefa” 
– choć jak widać na zamieszczonych po-
niżej zdjęciach nasi policjanci nie bar-
dzo się z nim zgadzają ( lub po prostu 

go nie znają). 
W miniony piątek jadąc od strony 

Wieruszowa w kierunku Łodzi na od-
cinku Cegielnia Walichnowy-Prusak 
przed GS-em mijało się „drogowych 
chłopców”, którzy zaczaili się za mur-
kiem. Żeby nie było - że nic nie robią- 
wystawili przed samochód wideoradar. 

Kawałek dalej również stał policyjny 
patrol. Stał albo raczej siedział i czaił się 
w krzakach. 

Policjanci wybrali sobie tak niefortun-
ne miejsce, że zamiast profilaktyki i czu-
wania nad bezpieczeństwem drogowym 
sami mogli być sprawcami wypadku. 

Czy takie czajenie się w krzakach przy-
nosi jakieś korzyści? Tak: siedzi się w 
cieple, ma się święty spokój, od czasu 
do czasu można wyskoczyć z „suszarką” 

w ręce i wystawić mandat, który można 
wykazać w statystykach. No i nie trzeba 
szefa oglądać i narażać się na jego uty-
skiwania. Czego chcieć więcej? 

Jeden z kierowców zadzwonił do dy-
żurnego KPP Wieruszów z pytaniem: 
po co policjanci siedzą w krzakach i 
jak ich stamtąd wyciągnąć? Dyżurny 
obiecał, że sprawdzi zgłaszany problem. 
Czy wyciągnął kolegów z krzaków - nie 
wiadomo.

Na marginesie pragniemy dodać, że 
chyba znaleźliśmy sposób na to, by so-
bie „dorobić”. Jedna z ogólnopolskich 
gazet płaci za przesyłanie ciekawych 
zdjęć, ostatnio zapłacili 250 zł za poli-
cjantów w krzakach. 

Red.

Informacje z powiatu wieruszowskiego
Elektroniczny nabór
W dniu 10 marca 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszo-

wie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych z terenu 
powiatu wieruszowskiego na temat elektronicznego naboru do szkół ponad-
gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat wieruszowski. 
W roku szkolnym 2008/2009 rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
wieruszowskim będzie odbywała się wyłącznie drogą elektroniczną. Rozwiązanie 
takie stosowane jest już w większości powiatów województwa łódzkiego. 
Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z zagadnieniami związanymi 
z elektronicznym naborem. Następnie nauczyciele będą pomagać uczniom 
w korzystaniu z internetowej rekrutacji. Elektroniczny nabór do szkół drogą 
elektroniczną wyeliminuje tradycyjne formy rekrutacji. 

Elektroniczna forma rekrutacji pozwoli na obsługę wielu szkół w jednej 
bazie danych. Oznacza to, iż możliwa będzie realizacja naboru wspólnie 
z innymi jednostkami, zapewniająca eliminację problemu dublowania się 
kandydatów ubiegających się jednocześnie o przyjęcie do szkół zlokalizo-
wanych w różnych miastach.

Rozwój i współpraca
6 marca 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej, Stowa-

rzyszenie „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania pod-
pisała z Lokalną Grupą Działania „Żywiecki Raj” porozumienie o 
współpracy. Porozumienie ma na celu działania w interesujących 
obie Grupy kierunkach. Skupiono się przede wszystkim na promo-
waniu lokalnej przedsiębiorczości i promocji agroturystyki oraz 
wspólnych działań w zakresie ekologii. W następnym dniu wieru-
szowska LGD spotkała się w Rajeckich Teplicach ze słowackim Sto-
warzyszeniem Mieszkańców Obszaru Nase Pokazie. Ta organizacja 

Nauczyciele po szkoleniu będą pomagać uczniom w korzystaniu z interneto-
wej rekrutacji.

przyjęła za swoje zadanie stworze-
nie sieci partnerstwa lokalnego 
oraz konsolidacji regionu. Głów-
na siedziba Stowarzyszenia mieści 
się w mieście Puchov. Stowarzysze-
nie skupia 4 mikroregiony działa-
jące na tym obszarze, instytucje 
o charakterze niekomercyjnym, 
osoby fizyczne, jak i przedsiębior-
ców specjalizujących się w rolnic-
twie i turystyce. Obszar na którym 
działa wymieniona grupa lokalna 
usytuowany jest po obu stronach 
rzeki Wag. Nad tą rzeką zlokalizo-
wanych jest kilka uzdrowisk. Jest 
tam także wiele wyciągów narciar-
skich.

Spotkanie odbyło się w sympa-
tycznej atmosferze. Strona słowac-
ka  była bardzo zainteresowana 
działaniami i osiągnięciami wieru-
szowskiego stowarzyszenia. Oka-
zało się, że jest wiele wspólnych 
tematów do realizacji. Grupa lo-
kalna Nase Povazie zwróciła uwa-
gę na marketing usług turystycz-
nych na wsi. Chce skoncentrować 
się na rozwoju gmin i kładzie na-
cisk na wykorzystaniu potencjału 
lokalnego na rzecz turystyki na 

wsi, zależy jej też na konsolidacji 
regionu. Te wszystkie tematy bar-
dzo dobrze wplatają się w tematy-
kę działania wieruszowskiej grupy 
lokalnej. Stowarzyszenia zawar-

Marian Michalec, prezes Stowarzyszenia, burmistrz miasta Puchov omawia 
działania podjęte przez słowacką grupę lokalną.

ły porozumienie o współpracy. 
Być może już w niedługim okre-
sie czasu przystąpią do realizacji 
wspólnego projektu w programie 
europejskim LEADER.

Konkurs foto
Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieruszowie informuje o drugiej edycji wojewódzkiego 

konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno województwa łódzkiego”.
Akcja skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych całego województwa łódzkiego. Prace konkurso-

we to zdjęcia fotograficzne ukazujące urokliwe i często zupełnie nieznane miejsca w naszej najbliższej okolicy.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej i geograficznej dotyczącej naszego regionu, ale przede 

wszystkim zainteresowanie młodych ludzi krajobrazami, które ich otaczają.
Dla autorów najlepszych fotografii przewidziane są cenne nagrody rzeczowe, które będą wręczone podczas 

uroczystego zakończenia konkursu połączonego z wystawą wszystkich otrzymanych prac.
Bliższe informacje dotyczące konkursu pod numerem tel. (0-42) 632-16-13 oraz drogą elektroniczną: sekre-

tariat@szkola-edukacja.pl.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.szkola-edukacja.pl. 

Informacje dotyczące samorządu powiatowego,
Stefan Pietras

Sekretarz Powiatu
Tel. 062 78 31 987

Tek. kom. 601 154 750

Szachy

Otwarte mistrzostwa Wieruszowa
W rozegranych dziś mistrzostwach Wieruszowa zwyciężył Andrzej Maciejczak z Sieradza. Na drugim miej-

scu turniej ukończył Andrzej Szyszka z Klubu Szachowego Pat Ligota Dolna (woj. opolskie), 
natomiast trzeci był Rafał Kowalczyk z Wielunia. Najlepszą kobietą okazała się Kamila 

Dąbrowska z Galewic, która w klasyfikacji generalnej zajęła czwarte miejsce.

Tegoroczne Otwarte Mistrzostwa 
Wieruszowa rozegrane zostały po raz 
czwarty. W sali OSP w Wieruszowie 
do rywalizacji przystąpiło 35 zawod-
niczek i zawodników. Zawody miały 
niezwykle silną obsadę, wystartowało 
w nich kilku zawodników będących 
aktualnie w młodzieżowej kadrze 
Polski, którzy start w wieruszowskim 
turnieju traktowali jako sprawdzian 
przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
Polski w Łebie. Stąd rywalizacji była 
bardzo zacięta i wyrównana. Zwy-
cięzca Andrzej Maciejczak uzyskał 6 
pkt., tyle co drugi Andrzej Szyszka, a 
o tytule mistrzowskim zadecydowały 
punkty pomocnicze. Z zawodników 
z powiatu wieruszowskiego najlepiej 
spisała się Kamila Dąbrowska z Gale-
wic, która z dorobkiem 5 pkt. zajęła 
czwarte miejsce. W pierwszej dziesiąt-
ce z taki samym dorobkiem punkto-
wym uplasował się również Andrzej 
Woźniak z Wieruszowa – siódmy w 
generalnej klasyfikacji. Najmłodszy-
mi zawodnikami byli ośmiolatkowie: 
Tomasz Nowak z Wielunia oraz To-
masz Jodanowski z Sycowa. Najlepsi 
uhonorowani zostali dyplomami 
oraz cennymi nagrodami rzeczowy-
mi wręczonymi przez zastępcę bur-
mistrza Wieruszowa Andrzeja Małysa 
i głównego organizatora mistrzostw 
Andrzeja Woźniaka.  Zawody roze-
grano systemem szwajcarsko-kontro-
lowanym na dystansie 7 rund w tem-
pie 15 minut na zawodnika. Sędzią 
zawodów był sędzia I klasy Ryszard 
Rosiek z Sycowa.

Końcowa klasyfikacja:
Andrzej Maciejczak (Sieradz) – 6 pkt.
Andrzej Szyszka (Pat Ligota Dolna) – 6
Rafał Kowalczyk (Wieluń) – 5,5
Kamila Dąbrowska (Galewice) – 5
Daria Wolniaczyk (Wieluń) – 5
Mieczysław Żbik (Sieradz) – 5
Andrzej Woźniak (Wieruszów) – 5
Jan Żbik ( Wieluń) – 4,5
Sebastian Ochman (Warta) – 4,5
Henryk Wolniaczyk (Wieluń) – 4,5

ryt
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sezonu 2007/2008
XVI kolejka – 15/16 marca 2008 r. 

Gal Gaz Galewice              - Jutrzenka Warta (sobota; 15)
Orkan Buczek   - Victoria Skomlin  
Korab Łask    - LKS Kobierzycko  
Zawisza Pajęczno   - MLKS Konopnica  
LGKS Charłupia Mała   - Mabudo Suchoczasy  
WKS Wieluń   - Warta Osjaków  
Czarni Rząśnia   - Warta Działoszyn  
LKS Kwiatkowice   - KS Kraszkowice  

XVII kolejka – 22/23 marca 2008 r.  
MLKS Konopnica              - Gal Gaz Galewice (sobota; 16)
LKS Kwiatkowice   - Orkan Buczek  
KS Kraszkowice   - Czarni Rząśnia  
Warta Działoszyn   - WKS Wieluń  
Warta Osjaków   - LGKS Charłupia Mała  
Mabudo Suchoczasy   - Zawisza Pajęczno  
Jutrzenka Warta   - Korab Łask  
LKS Kobierzycko   - Victoria Skomlin  

XVIII kolejka – 29/30 marca 2008 r.
Gal Gaz Galewice              - Mabudo Suchoczasy (sobota; 17)
Orkan Buczek   - LKS Kobierzycko  
Victoria Skomlin   - Jutrzenka Warta  
Korab Łask    - MLKS Konopnica  
Zawisza Pajęczno   - Warta Osjaków  
LGKS Charłupia Mała   - Warta Działoszyn  
WKS Wieluń  - KS Kraszkowice  
Czarni Rząśnia   - LKS Kwiatkowice  

XIX kolejka – 5/6 kwietnia 2008 r,
Warta Osjaków              - Gal Gaz Galewice (niedziela; 17)
Czarni Rząśnia   - Orkan Buczek  
LKS Kwiatkowice   - WKS Wieluń  
KS Kraszkowice   - LGKS Charłupia Mała  
Warta Działoszyn   - Zawisza Pajęczno  
Mabudo Suchoczasy   - Korab Łask  
MLKS Konopnica   - Victoria Skomlin  
Jutrzenka Warta   - LKS Kobierzycko  

XX kolejka – 12/13 kwietnia 2008 r. 
Gal Gaz Galewice              - Warta Działoszyn (sobota; 16)
Orkan Buczek   - Jutrzenka Warta  
LKS Kobierzycko   - MLKS Konopnica  
Victoria Skomlin   - Mabudo Suchoczasy  
Korab Łask    - Warta Osjaków  
Zawisza Pajęczno   - KS Kraszkowice  
LGKS Charłupia Mała   - LKS Kwiatkowice  
WKS Wieluń  - Czarni Rząśnia  

XXI kolejka – 19/20 kwietnia 2008 r. 
KS Kraszkowice             - Gal Gaz Galewice (niedziela; 15)
WKS Wieluń   - Orkan Buczek  
Czarni Rząśnia   - LGKS Charłupia Mała  
LKS Kwiatkowice   - Zawisza Pajęczno  
Warta Działoszyn   - Korab Łask  
Warta Osjaków   - Victoria Skomlin  
Mabudo Suchoczasy   - LKS Kobierzycko  
MLKS Konopnica   - Jutrzenka Warta  

XXII kolejka – 26/27 kwietnia 2008 r.  
Gal Gaz Galewice   - LKS Kwiatkowice (sobota; 17)
Orkan Buczek   - MLKS Konopnica  
Jutrzenka Warta   - Mabudo Suchoczasy  
LKS Kobierzycko   - Warta Osjaków  
Victoria Skomlin   - Warta Działoszyn  
Korab Łask    - KS Kraszkowice  
Zawisza Pajęczno   - Czarni Rząśnia  
LGKS Charłupia Mała   - WKS Wieluń  

XXIII kolejka – 1 maja 2008 r. (czwartek) 
Czarni Rząśnia   - Gal Gaz Galewice (12)
LGKS Charłupia Mała   - Orkan Buczek  
WKS Wieluń   - Zawisza Pajęczno  
LKS Kwiatkowice   - Korab Łask  
KS Kraszkowice   - Victoria Skomlin  
Warta Działoszyn   - LKS Kobierzycko  
Warta Osjaków   - Jutrzenka Warta  
Mabudo Suchoczasy   - MLKS Konopnica  

XXIV kolejka – 3/4 maja 2008 r. 
Gal Gaz Galewice              - WKS Wieluń (sobota; 17)
Orkan Buczek   - Mabudo Suchoczasy  
MLKS Konopnica   - Warta Osjaków  
Jutrzenka Warta   - Warta Działoszyn  
LKS Kobierzycko   - KS Kraszkowice  
Victoria Skomlin   - LKS Kwiatkowice  
Korab Łask    - Czarni Rząśnia  
Zawisza Pajęczno   - LGKS Charłupia Mała  

XXV kolejka – 10/11 maja 2008 r. 
LGKS Charłupia Mała   - Gal Gaz Galewice (niedziela; 15)  
WKS Wieluń   - Korab Łask  
Czarni Rząśnia   - Victoria Skomlin  
LKS Kwiatkowice   - LKS Kobierzycko  
KS Kraszkowice   - Jutrzenka Warta  
Warta Działoszyn   - MLKS Konopnica  
Warta Osjaków   - Mabudo Suchoczasy 
Zawisza Pajęczno   - Orkan Buczek

XXVI kolejka – 17/18 maja 2008 r.
Gal Gaz Galewice              - Zawisza Pajęczno (sobota; 17)
Orkan Buczek   - Warta Osjaków  
Mabudo Suchoczasy   - Warta Działoszyn  
MLKS Konopnica   - KS Kraszkowice  

Jutrzenka Warta   - LKS Kwiatkowice  
LKS Kobierzycko   - Czarni Rząśnia  
Victoria Skomlin   - WKS Wieluń  
Korab Łask    - LGKS Charłupia Mała  
 XXVII kolejka – 22 maja 2008 r. (czwartek)
Gal Gaz Galewice   - Orkan Buczek (17)  
Zawisza Pajęczno   - Korab Łask  
LGKS Charłupia Mała   - Victoria Skomlin  
WKS Wieluń   - LKS Kobierzycko  
Czarni Rząśnia   - Jutrzenka Warta  
LKS Kwiatkowice   - MLKS Konopnica  
KS Kraszkowice   - Mabudo Suchoczasy  
Warta Działoszyn   - Warta Osjaków  

XXVIII kolejka – 24/25 maja 2008 r.
Korab Łask                      - Gal Gaz Galewice (niedziela; 16) 
Orkan Buczek   - Warta Działoszyn  
Warta Osjaków   - KS Kraszkowice  
Mabudo Suchoczasy   - LKS Kwiatkowice  
MLKS Konopnica   - Czarni Rząśnia  
Jutrzenka Warta   - WKS Wieluń  
LKS Kobierzycko   - LGKS Charłupia Mała  
Victoria Skomlin   - Zawisza Pajęczno  
 XXIX kolejka – 1.06. 2008 r. (niedziela)
Gal Gaz Galewice   - Victoria Skomlin (17)  
Zawisza Pajęczno   - LKS Kobierzycko  
LGKS Charłupia Mała   - Jutrzenka Warta  
WKS Wieluń   - MLKS Konopnica  
Czarni Rząśnia   - Mabudo Suchoczasy  
LKS Kwiatkowice   - Warta Osjaków  
KS Kraszkowice   - Warta Działoszyn  
 Korab Łask                      - Orkan Buczek

XXX kolejka – 8 czerwca 2008 r. (niedziela)  
LKS Kobierzycko           - Gal Gaz Galewice (17)
Orkan Buczek   - KS Kraszkowice  
Warta Działoszyn   - LKS Kwiatkowice  
Warta Osjaków   - Czarni Rząśnia  
Mabudo Suchoczasy   - WKS Wieluń  
MLKS Konopnica   - LGKS Charłupia Mała  
Jutrzenka Warta   - Zawisza Pajęczno  
Victoria Skomlin   - Korab Łask  

Wielkopolska Liga  Juniorów Młodszych
Terminarz  rozgrywek rundy 
wiosennej sezonu 2007/2008

XXVII kolejka
20  marca  2008 r.  - czwartek 

      13:00    Polonia 1912 Leszno           - Marcinki Kępno                   
      13:00    Warta II Poznań                 - Poznaniak Poznań                 
      14:00    Jarota Jarocin                   - Aluminium Konin                  
      14:00    Mas-Rol Spławie                 - Lech II Poznań                   
      11:00    Olimpia Koło                     - Amica Wronki                     
      13:00    Lech I Poznań                   - Nielba Wągrowiec                 
      15:00    Warta I Poznań                  - Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp       
      13:00    Włókniarz Kalisz                - Sparta Złotów                    

XVIII kolejka  
29  marca  2008 r.  - sobota 

      11:00    Aluminium Konin                - Marcinki Kępno                   
      11:00    Poznaniak Poznań               - Włókniarz Kalisz                 
      13:00    Sparta Złotów                   - Warta I Poznań                   
      13:00    Nielba Wągrowiec                - Olimpia Koło                     
      11:00    Amica Wronki                    - Mas-Rol Spławie                  
      11:00    Lech II Poznań                  - Jarota Jarocin                   
      13:00    Warta II Poznań                 - Polonia 1912 Leszno              

30  marca  2008 r.  - niedziela 
      14:00    Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp  - Lech I Poznań                    

 XIX kolejka 
 4  kwietnia  2008 r.  - piątek 

      16:30    Jarota Jarocin                   - Amica Wronki                     
5  kwietnia  2008 r.  - sobota 

      11:00    Marcinki Kępno                 - Lech II Poznań                   
      11:00    Poznaniak Poznań          - Polonia 1912 Leszno              
      13:00    Warta II Poznań                 - Aluminium Konin                  
      13:00    Lech I Poznań                   - Sparta Złotów                    
      15:00    Warta I Poznań                  - Włókniarz Kalisz                 

6  kwietnia  2008 r.  - niedziela 
      14:00    Mas-Rol Spławie                 - Nielba Wągrowiec                 
      11:00    Olimpia Koło                     - Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp       

 XX kolejka   
12  kwietnia  2008 r.  - sobota 

      13:00    Amica Wronki                    - Marcinki Kępno                   
      11:00    Poznaniak Poznań                - Warta I Poznań                   
      16:00    Włókniarz Kalisz                - Lech I Poznań                    
      13:00    Sparta Złotów                   - Olimpia Koło                     
      13:00    Nielba Wągrowiec                - Jarota Jarocin                   
      11:00    Lech II Poznań                  - Warta II Poznań                  
      13:00    Polonia 1912 Leszno            - Aluminium Konin      

13  kwietnia  2008 r.  - niedziela 
      14:00    Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp     - Mas-Rol Spławie                  

 XXI kolejka    
18  kwietnia  2008 r.  - piątek 

      15:30    Warta II Poznań                 - Amica Wronki                     
      15:00    Lech I Poznań                    - Warta I Poznań                   

19  kwietnia  2008 r.  - sobota 
      13:00    Marcinki Kępno                  - Nielba Wągrowiec                 
      11:00    Aluminium Konin                 - Poznaniak Poznań                 
      13:00    Lech II Poznań                  - Polonia 1912 Leszno               
      11:00    Jarota Jarocin                  - Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp       
      15:00    Mas-Rol Spławie                 - Sparta Złotów                    

   20  kwietnia  2008 r.  - niedziela 
      11:00    Olimpia Koło                    - Włókniarz Kalisz                 

 XXII kolejka   
 26  kwietnia  2008 r.  - sobota 

      11:00    Poznaniak Poznań                - Lech I Poznań                    
      11:00    Warta I Poznań                  - Olimpia Koło                     
      16:00    Włókniarz Kalisz                - Mas-Rol Spławie                  
      13:00    Sparta Złotów                   - Jarota Jarocin                   
      13:00    Nielba Wągrowiec                 - Warta II Poznań                  
      11:00    Amica Wronki                    - Polonia 1912 Leszno              
      11:00    Lech II Poznań                  - Aluminium Konin                  

 27  kwietnia  2008 r.  - niedziela 
      14:00    Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp  - Marcinki Kępno           

   XXIII kolejka    
   29  kwietnia  2008 r.  - wtorek 

      16:00    Lech II Poznań                  - Poznaniak Poznań                 
  30  kwietnia  2008 r.  - środa 

      15:00    Aluminium Konin                 - Amica Wronki                     
      16:00    Olimpia Koło                     - Lech I Poznań                    

  1  maja  2008 r.  - czwartek 
       13:00    Marcinki Kępno                  - Sparta Złotów                    
       13:00    Warta II Poznań                 - Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp       
       11:00    Jarota Jarocin                  - Włókniarz Kalisz                 
       14:00    Mas-Rol Spławie                 - Warta I Poznań                   

     XXIV kolejka  
     4  maja  2008 r.  - niedziela 

      11:00    Poznaniak Poznań                - Olimpia Koło                     
      11:00    Warta I Poznań                  - Jarota Jarocin                   
      16:00    Włókniarz Kalisz                - Marcinki Kępno                   
      13:00    Sparta Złotów                   - Warta II Poznań                  
      14:00    Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp - Polonia 1912 Leszno              
      13:00    Nielba Wągrowiec                - Aluminium Konin                  

     7  maja  2008 r.  - środa 
      18:00    Lech II Poznań                  - Amica Wronki                     
      18:00    Polonia 1912 Leszno            - Nielba Wągrowiec                 
      17:30    Lech I Poznań                   - Mas-Rol Spławie                  

     XXV kolejka 
    10  maja  2008 r.  - sobota 

      11:00    Marcinki Kępno                  - Warta I Poznań                   
      11:00    Amica Wronki                    - Poznaniak Poznań                 
      11:00    Lech II Poznań                  - Nielba Wągrowiec                 
      11:00    Aluminium Konin                 - Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp       
      13:00    Warta II Poznań                 - Włókniarz Kalisz                 
      13:00    Lech I Poznań                   - Jarota Jarocin                   
      15:00    Mas-Rol Spławie                 - Olimpia Koło                     

     XXVI kolejka
    16  maja  2008 r.  - piątek 

       15:00    Lech I Poznań                   - Marcinki Kępno                   

Wieluńska Liga Siatkówki

GOK Czastary w finale!!!
Siatkarze GOK-u Czastary awansowali do finału Wieluńskiej Ligi Siatkówki. 
Debiutujący w rozgrywkach siatkarze z Czastar byli bez wątpienia rewelacją 
tej edycji wieluńskiej ligi.
Po wygraniu pierwszego meczu z Nauką Jazdy K. Błasik, czastarzanom wystar-
czyło wygrać przynajmniej jednego seta w meczu rewanżowym. I tak też się stało, 
formalności dopełnili już w pierwszym secie wygranym do 21. Później walka to-
czyła się już tylko o prestiż, obie drużyny wygrywały na przemian. W piątym secie 
decydującym o wyniku meczu finaliści zmobilizowali się i wygrali go ostatecznie 
do 8 i cały mecz 3:2. Awans do finału wywalczyli: Grzegorz Trafarski, Sławomir 
Frankowski, Jakub Hącel, Adam Małecki, Emilian Siwik, Damian Trafarski, 
Amadeusz Kołaczek, Jan Małecki, Bogumił Ostrycharz, Bartłomiej Zychla i 
Maciej Rosiński.  W drugim meczu półfinałowym faworyt rozgrywek Trans Bus 
Cztery Koła SG po porażce w pierwszym meczu z Irexem Skomlin 2:3, tym razem 
nie zawiódł i w rewanżu zwyciężył 3:1. Jednak miał ułatwione zadanie, gdyż w 
Irexie – z powodu żółtych kartek w poprzednich spotkaniach - nie mogło zagrać 
dwóch podstawowych zawodników, a szkoda bo emocji byłoby pewnie więcej. 
Rewelacja sezonu zasadniczego Gimnazjum Nr 2 Cztery Koła Gaz kompletnie 
straciło formę w play-offach i przyjdzie mu walczyć o siódme miejsce, co po trze-
cim miejscu w sezonie zasadniczym jest niemiłym rozczarowaniem. Inna drużyna 
z powiatu wieruszowskiego Martex Dzietrzkowice  w okrojonym składzie – bez 
wzmocnień wieluńskich – nie sprostał NIKI Sport Roma Wieluń, ale wygrany 
drugi set dał drużynie z Dzietrzkowic awans i prawo gry o miejsce piąte. Już w 
najbliższą sobotę pierwsze mecze decydujące o kolejności w lidze. Nas najbar-
dziej interesuje finał w którym GOK Czastary zagra z uznawanym za faworyta 
wieluńskim Trans Bus Cztery Koła SG. Pewne jest, że emocji nie zabraknie, a w 
aktualnej dyspozycji siatkarze z Czastar są w stanie sprawić swym sympatykom 
miłą niespodziankę. 

Wyniki  Półfinały
Trans Bus Cztery Koła SG:IREX Skomlin 3:1 ( 21; -21; 20; 21)
Pierwszy mecz: 2:3 ( -23; -22; 14; 15; -13) awans: Trans Bus Cztery Koła SG

GOK Czastary:Nauka Jazdy K. Błasik 3:2 ( 21; -23; 22; -15; 8)
Pierwszy mecz: 3:0 ( 18; 19; 19) awans: GOK Czastary

O miejsca 5-8 
Gim. Nr 2 Cztery Koła Gaz:Papier Serwis Lubax Wieluń 1:3 ( -22; 21; -22; -20)
Pierwszy mecz: 1:3 ( 20; -13; -20; -26) awans: Papier Serwis Lubax Wieluń
Martex Dzietrzkowice :NIKI Sport Roma Wieluń 1:3 (-17; 20; -19; -24)
Pierwszy mecz: 3:0 (20; 23; 16) awans: Martex Dzietrzkowice

Za tydzień – 15.03.2008. – pierwsze mecze ostatniej rundy play-off. Przypomnij-
my, że każda runda play-off toczy się systemem mecz-rewanż. W razie gdy obie 
drużyny wygrają po jednym meczu o awansie decyduje w pierwszej kolejności 
stosunek setów, a następnie stosunek małych punktów 

o miejsce 11
PSB Fawid Wieluń  -Latakia Wieluń  930 

o miejsce 9
Policja Wieluń  -PSP Oknobud Wieluń  930

o miejsce 7
Gim. Nr 2 Cztery Koła Gaz -NIKI Sport Roma Wieluń 930

o miejsce 5
Martex Dzietrzkowice   -Papier Serwis Lubax Wieluń  1030

o miejsce 3
IREX Skomlin   -Nauka Jazdy K. Błasik   1030

o miejsce 1
Trans Bus Cztery Koła SG -GOK Czastary  1030 
  ryt

Puchar Polski

Sensacja w Jankowych
Do olbrzymiej sensacji doszło w 1/8 finału okręgowego Pucharu Polski na 
boisku w Jankowych. Piłkarze Jankowy 1968 prowadzeni przez Jacka Kłod-
nickiego wyeliminowali czołową drużynę czwartej ligi Doktora Czarnylas.
W regulaminowym czasie gry spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym 2:2 
i o awansie zadecydowała seria rzutów karnych. Lepsi okazali się gospodarze 
wygrywając je 4:2, a tym samym uzyskując awans do ćwierćfinału tych rozgry-
wek. Wiadomo już, że podopieczni Jacka Kłodnickiego zagrają z liderem klasy 
okręgowej Płomykiem Koźminiec. Termin tego meczu ustalony zostanie w termi-
nie późniejszym. Innemu czwartoligowcowi nie sprostali piłkarze GKS Grębanin. 
Piłkarze z Grębanina przegrali z Białym Orłem Koźmin i odpadli z dalszych gier 
pucharowych. Sensacyjne rozstrzygnięcie padło również w Kaliszu, gdzie Prosna 
wyeliminowała trzecioligową Jarotę Jarocin. 

Wyniki 1/8 PP  
LZS Jankowy 1968  - Dąb/Derby Czarnylas 2:2 rz.k. 4:2  
GKS Grębanin  - Biały Orzeł Koźmin Wlkp.0:3 
KKS 1925 Kalisz  - Piast Kobylin 0:1  

Prosna Kalisz  - Jarota Jarocin 3:3 rz.k. 4:2 
Iskra Sieroszewice  - Calisia Kalisz 0:2 
Lilia Mikstat   -  Centra Ostrów Wlkp. 0:3
 

Zestaw par ćwierćfinałowych
Jankowy 1968 – Płomyk Koźminiec
Biały Orzeł Koźmin – Piast Kobylin
Prosna Kalisz – Astra Krotoszyn
Centra Ostrów Wlkp. – Calisia Kalisz 

Obradowali wędkarze   
W  niedzielę 2 bm.w sali OSP w Wieruszowie odbyło się ze-

branie sprawozdawcze Koła PZW Wieruszów-Miasto, na któ-
rym oceniono miniony 2007 rok. Podczas zebrania któremu 
przewodniczył Ryszard Ibisz głównym punktem było sprawoz-
danie z działalności, które przedstawił przewodniczący Koła 
Bolesław Petalas. Po wysłuchaniu sprawozdań  przystąpiono 
do dyskusji w której najwięcej pytań dotyczyło korzystania 
z nowo pozyskanego zbiornika wodnego w Jutrkowie oraz 
regulaminu połowu ryb obowiązującego na tym akwenie.  
Podjęto również uchwałę w kilku ważnych sprawach, m.in.: 
dotyczące utrzymanie składki na zarybianie w wysokości 15 
zł i na ochronę wód 5 zł, o wpuszczanie narybku do rzeki 
Prosny (w górze rzeki), w okolicach miejscowości  Wójcin, 
Gola, Chróścin . Ponadto do Zarządu Okręgu zostały skiero-
wane wnioski o rozpatrzenie wprowadzenia górnego wymia-
ru ochronnego , powyżej 80 cm dla  szczupaka i sandacza 
tzn. wypuszczanie tych gatunków ryb powyżej tego wymiaru 
w  celach rozrodczych i badawczych, o podjęcie działań  do 
strat w rybostanie w  związku z bardzo dużą populacją  wydry 
występującą na terenie wód administrowanych przez PZW-
Koło Wieruszów  Miasto  Na zakończenie przyjęto plan pracy 
oraz kalendarz imprez. Uczestników zebrania zaniepokoiło 
słabe zainteresowanie sprawami Koła niektórych członków, 
co odzwierciedla obecność na zebraniu. Na 321 członków, 
obecnych było zaledwie 32. Zarząd pragnie poinformować, 
że wszelkie informacje na temat działalności koła można zna-
leźć na stronie internetowej: www.pzw.org.pl/1251.

       16:00    Nielba Wągrowiec                - Amica Wronki                     
   

  17  maja  2008 r.  - sobota 
      11:00    Poznaniak Poznań               - Mas-Rol Spławie                  
      11:00    Warta I Poznań                  - Warta II Poznań                  
      16:00    Włókniarz Kalisz                - Polonia 1912 Leszno              
      13:00    Sparta Złotów                   - Aluminium Konin                  
      14:00    Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp- Lech II Poznań                   

 
  18  maja  2008 r.  - niedziela 

      11:00    Olimpia Koło                     - Jarota Jarocin                   
     XXVII kolejka 

     22  maja  2008 r.  - czwartek 
      11:00    Marcinki Kępno                  - Olimpia Koło                     
      13:00    Nielba Wągrowiec                - Poznaniak Poznań                 
      11:00    Amica Wronki                    - Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp       
      11:00    Lech II Poznań                  - Sparta Złotów                    
      11:00    Aluminium Konin                 - Włókniarz Kalisz                 
      13:00    Polonia 1912 Leszno            - Warta I Poznań                   
      11:00    Warta II Poznań                 - Lech I Poznań                    
      11:00    Jarota Jarocin                   - Mas-Rol Spławie                  

     XXVIII kolejka 
     14  marca  2008 r.  - piątek (awansem)

      18:00    Lech I Poznań                   - Polonia 1912 Leszno              
          25  maja  2008 r.  - niedziela 

      15:00    Mas-Rol Spławie                 - Marcinki Kępno                   
      11:00    Poznaniak Poznań               - Jarota Jarocin                   
      11:00    Warta I Poznań                  - Aluminium Konin                  
      16:00    Włókniarz Kalisz                - Lech II Poznań                   
      13:00    Sparta Złotów                   - Amica Wronki                     
      14:00    Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp - Nielba Wągrowiec                 
      11:00    Olimpia Koło                     - Warta II Poznań                  

     XXIX kolejka
     30  maja  2008 r.  - piątek 

      13:00    Amica Wronki                    - Włókniarz Kalisz                 
     31  maja  2008 r.  - sobota 

      11:00    Marcinki Kępno                  - Jarota Jarocin                   
      11:00    Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp - Poznaniak Poznań                 
      11:00    Nielba Wągrowiec                - Sparta Złotów                    
      11:00    Lech II Poznań                  - Warta I Poznań                   
      11:00    Aluminium Konin                 - Lech I Poznań                    
      11:00    Olimpia Koło                    - Polonia 1912 Leszno              
      11:00    Warta II Poznań                 - Mas-Rol Spławie                  

   
  XXX kolejka - 7  czerwca  2008 r.  - sobota 

      11:00    Poznaniak Poznań                - Marcinki Kępno                   
      15:00    Warta II Poznań                 - Jarota Jarocin                   
      11:00    Polonia 1912 Leszno            - Mas-Rol Spławie                  
      11:00    Aluminium Konin                 - Olimpia Koło                     
      11:00    Lech I Poznań                   - Lech II Poznań                   
      11:00    Warta I Poznań                  - Amica Wronki                     
      11:00    Włókniarz Kalisz                - Nielba Wągrowiec                 
      11:00    Sparta Złotów                    - Groclin Dysk.Grodzisk Wlkp       

Poznajemy swoją małą ojczyznę

Wędrówki po powiecie kępińskim – Bralin cz. 1
Pierwsza historycznie pewna 

wzmianka o Bralinie pochodzi 
z 12 lipca 1288 roku, wtedy to 
podczas zawierania transakcji 
występuje jako świadek „Johan-
nes plebanus de Bralin”. Józef 
Franzkowski w swej monografii 
o powiecie sycowskim pisze, że 
12 czerwca 1460 roku „biskup 
wrocławski Jodok von Rosen-
berg, Czech rodem, potwierdził 
fundację ołtarza Trzech Króli w 
oleśnickim kościele farnym, którą 
tą darowiznę książę Konrad Biały 
zafundował na wsie i dwory Bra-
lin, Chojęcin i wszystkie sądy do 
Mnichowic z rocznym czynszem 
10 marek praskich groszy”. Już 
w 1372 roku wioska wymieniana 
jest, że lokowano ją na prawie nie-
mieckim, a wójta po raz pierwszy 
wybrano w 1523 roku, i wtedy też 
osada posiadała prawo do organi-
zowania targów. Natomiast prawa 
miejskie Bralin posiadał już w 
1540 roku. Dnia 27 października 
1559 roku Jerzy von Maltzan po-
dzieli księstwo sycowskie między 
braci. Ziemię bralińską dostał 
Franciszek a jego następca pozo-
stawił duże długi, wobec czego 
wdowa po nim sprzedała 4 wrze-
śnia 1571 roku dobra sycowskie 
Jerzemu von Braunowi. Wydał on 
12 września 1575 roku tak zwany 
„Robottordnung”, w którym „były 
wyszczególnione obowiązki, które 
każdy posiadacz huby ( 40 murg) 
w pańszczyźnie odrabiać musiał: 

40 zagonów zaorać i przysposobić 
do siewu, z każdej huby co roku 
24 fur gnoju wywieź przy pańskim 
pożywieniu, dwa dni siano kosić 
ususzyć i 4 fury tegoż z łąki zwieźć, 
drzewo z lasu, budulec, jak i 
na opał, czterema furmankami 
zwieźć, stawić furmanki ze zbo-
żem, rybami, słomą itp. do Wro-
cławia, Oleśnicy lub Sycowa wyko-
nać, przy rybołustwie pomagać za 
co chłop otrzymał kilka ryb jako 
wynagrodzenie, podczas żniw z 
każdego domu dwóch członków 
rodziny dwa dni w koszeniu żyta 
pomocnym być musi. Cztery kopy 
zboża do pańskich stodół zwieźć, 
a zboża jarego także cztery fury z 
huby zwieźć przy pańskim wikcie. 
Także rowy, drogi i stawy napra-
wiać, gospodynie znów lub ich 
zastępczynie miały obowiązek co 
roku bezpłatnie przy pańskim po-
żywieniu osiem dni w lnie praco-
wać, następnie jedną sztukę płót-
na bezpłatnie sporządzić, a drugą 
sztukę za wynagrodzenie trzech 
groszy oddać. Także bezpłatnie 
pańskie owce kąpać i strzyc przy 
pańskim pożywieniu. Do tego jesz-
cze przychodziły rozmaite daniny 
w gotówce, które poddani braliń-
scy jak i inni dziedzicowi oddawać 
musieli z rachunku z dnia 1 sierp-
nia 1654 roku dowiadujemy się, iż 
obywatele Bralina oprócz krótko 
tu opisanych obowiązków pańsz-
czyzny i podatków, musieli jeszcze 
każdego roku do Sycowa odstawić 

do kuchni książęcej 86 sztuk dro-
biu i 86 mendeli jaj”.5 Prawa miej-
skie i targowe z powodu wojen i 
ubóstwa często nie były stosowa-
ne. Żądania panów rezydujących 
w Sycowie były niekorzystne dla 
mieszkańców. Renata Euzebia 
von Dohna, żądząca w sycowskim 
wolnym państwie stanowym w po-
łowie XVII wieku, za opłatną 350 
talarów zdecydowała się na odno-
wienie dla Bralina dawnych praw 
miejskich i prawa targowego. Jed-
nak Renata Euzebia nie posiadała 
pełnych praw do rozporządzania 
majątkiem i jej nadanie dla Bra-
lina zostało zakwestionowane. 
Ostatecznie po kilkunastu latach 
sporów Karl Hannibal II von Do-
hna nadał ostatecznie Bralinowi 
prawa zarówno miejskie jak i tar-
gowe.

W nocy z 3 na 4 listopada 1742 
roku Syców w znacznym stopniu 
został zniszczony przez pożar, 
spłonęły wtedy 83 domy a 126 
osób zostało bez dachu nad gło-
wą. Wtedy mieszkańcy Bralina po-
dążyli z dużą materialną pomocą, 
również wojsko przeniosło się do 
Bralina. Już w listopadzie 1744 
roku od strony Namysłowa przy-
byli pod Syców węgierscy husarży 
dowodzenie przez hrabiego Fran-
ciszka Karolyi. Oddział ten opróż-
nił magazyn wojskowy w Bralinie 
i pomaszerował do pobliskiego 
Kępna położonego już w Polsce. 
Przegląd swego majątku Peter 

Biron von Kurland rozpoczął 31 
stycznia 1765 roku od Chojęcina 
i licznie oświetlonego lampami i 
pochodniami Bralina. Peter Bi-
ron liczył wtedy 40 lat i w służbie 
dla carycy Katarzyny II dosłużył 
się generała kawalerii. Bralin jako 
prywatne miasteczko liczył w 1787 
roku 801 mieszkańców.  

Podczas wkraczania wojsk napo-
leońskich do wschodniej części 
Śląska doszło prawdopodobnie 
wskutek podpalenia w dniu 28 
lipca 1807 roku do olbrzymiego 
pożaru miasteczka, wtedy spalił 
się cały Bralin łącznie z zabudo-
waniami gospodarczymi i inwen-
tarzem. Książe Biron straty wo-
jenne ocenił na 80000 talarów, z 
czego na Bralin przypadło 20000 
talarów. Po pożarze królewski 
wysoki urząd kameralny 26 stycz-
nia 1808 roku wyjaśnił: „Bralin w 
swoim obecnym ustroju uważany 
jest za wieś i według tego winien 
być traktowany”. Biedni miesz-
kańcy przez wiele lat prowadzili 
nielegalny handel bydłem kupo-
wanym w Królestwie Kongreso-
wym, przepędzanym przez zielo-
ną granicę poza kontrolą celną 
i sprzedawanym później na Ślą-
sku. Przez prawie cały XIX wiek 
miasteczko nękały pożary. 19 
września 1862 roku pożar strawił 
centrum Bralina, spłonęło wów-
czas 20 domów mieszkalnych i 
39 budynków gospodarczych. 

Za 4 lata 25 września 1865 roku 
w nocy wybuchł kolejny pożar, 
który spustoszył 22 budynki kry-
te słomą. W tym samym roku 
wybuchła epidemia cholery. Po 
kilkunastu latach 5 maja 1877 
roku spłonęło 8 domów i 16 za-
budowań gospodarczych. 

Po I wojnie światowej począt-
kowo nieśmiało a później coraz 
głośniej część społeczeństwa pra-
gnęła wrócić do Macierzy. Duża 
w tym zasługa takich działaczy 
niepodległościowych jak ks. To-
masz Gabriel, Edward Dyrbach, 
Władysław Szułczyński i Benedykt 
Jański. Dnia 18 stycznia 1920 
roku Bralin wrócił do Polski. O 
wydarzeniu tym tak pisała sycow-
ska gazeta „Gross – Wartenberger 
Stadt – und Kreisblattu”: „18 stycz-
nia (1920) niemieckie oddziały 
wycofały się do Sycowa. Wkrótce 
po tym nasza miejscowość była 
już uroczyście przystrojona przez 
przyjaciół Polski wieńcami i bra-
mami triumfalnymi. Komitet 
powitalny, na którego czele stał 
proboszcz (Gabriel) w kapłań-
skim ornacie, wszystkim kierował 
i zarządzał. Około godziny 1100

  
przybył z Kępna batalion w sile 
800 żołnierzy, który ustawił się ze 
sztandarem na rynku. W mowie 
powitalnej duchowny podkreślił, 
że od dawna oczekiwał na pol-
skie wojsko i wniósł toast na część 
żołnierzy i ich dowódcy(...)” 

Nowa sytuacja wytworzyła po-

ważne trudności ekonomiczne 
w majątku Gustawa Birona von 
Kurland, bowiem blisko 12000 
ha ziemi przeszło do Polski. 
Co prawda nie stracił on prawa 
własności, ale w polskiej części 
dóbr musiał utworzyć oddzielny 
zarząd pod kierownictwem Igna-
cego Unruga i odrębny sposób 
rozliczeń podatkowych. Podczas 
lat wielkiego kryzysu dominum 
bralińskie nie było w stanie zo-
bowiązań finansowych i przeszło 
na skarb państwa polskiego. 
Parcelacja olbrzymich łąk na 
wschód od Bralina nastąpiła w 
1935 roku. Dnia 16 lipca 1923 
roku wielki pożar na przedmie-
ściu Bralina „Sady” zniszczył 30 
domów, wtedy w swoim domu 
spaliła się 78 – letnia wdowa 
Franciszka Pieprz. Jesienią 17 
września 1923 roku do Bralina 
przybył premier Rzeczypospoli-
tej Wincenty Witos aby obejrzeć 
zgliszcza i wyrazić „pogorzelcom 
swoje współczucie, zapewniając 
i przyrzekając jak najrychlejszą 
pomoc rządową dla odbudowa-
nia spalonych gospodarstw”. Pod 
koniec lat 30-tych XX wieku 12 
września 1938 roku z inspiracji 
proboszcza bralińskiego ks. Ste-
fana Wojciechowskiego powstało 
regionalne muzeum śląskie w 
Bralinie. Jego pierwszym kusto-
szem wybrano Jana Rybarka, au-
tora książki „Bralin” wydanej w 
1936 roku. 

REGULAMIN
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GMINY

BOLESŁAWIEC W SZACHACH
I. CEL MISTRZOSTW:
- popularyzacja szachów w środowisku lokalnym
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
II. ORGANIZATORZY:
- Urząd Gminy w Bolesławcu
- Koordynator Sportu Dzieci i Młodzieży
III. TERMIN I MIEJSCE:
- mistrzostwa odbędą się w dniu 16 marca 2008 r. (niedziela) w Szko-
le Podstawowej w Żdżarach godz. 14.00
- zapisy godz. 13.30
IV. UCZESTNICTWO
- prawo startu mają mieszkańcy Gminy Bolesławiec
V. SYSTEM ROZGRYWEK:
- mistrzostwa przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dy-
stansie 7 rund, 10 minut na zawodnika
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
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający wiek
- prosimy o przywiezienie szachownic i zegarów kontrolnych
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Organizatorzy
Andrzej Dratwa

http://www.pzw.org.pl/1251
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INFORMATOR
POWIATOWY

Telefony alarmowe:
Straż pożarna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997

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

OGŁOSZENIE 
DROBNE

10 ZŁ, 15 ZŁ POGRUBIONE
ZA 3 EMISJE

ZAPRASZAMY

PIERWSZY W POLSCE APARAT DO MAGNETOTERAPII 
INDUKCYJNEJ REHATRON-ALPHA

OFERUJEMY 
POMOCNICZE LECZENIE:

-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

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.
Rejestracja: OLEŚNICA, PRZYCHODNIA 

HIPOKRATES 071-398-33-23

12
.0

3

OPONY 
SAMOCHODOWE 

NOWE
Firma SOYAPOL

Faktura VAT
Promocja na rozmiar

195/50/15
TOYO

609-658-166 12
,0

3

TEL. 792946002

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

TEL. 792946002

19
,0

3

MEDYCZNE
Gabinet Terapii Naturalnej “SO-
MODO” – masaż, korekcja krę-
gosłupa, irydodiagnostyka (dia-
gnozowanie z tęczówki oka), 
homeopatia, ziołolecznictwo, aku-
punktura, bioenergoterapia. Kęp-
no, 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
Sprzedaż mieszkań w nowej za-
budowie szeregowej atrakcyjnie 
położone (Galewice ul. Przemy-
słowa). Cena: 1.750 zł/ m2. Nr tel. 
(062) 78 43 968 lub 0 601 794 507 
(07.05) W
Sprzedają DOMY, MIESZKANIA, 
DZIAŁKI, GRUNTY. PONIŻEJ 
CENY RYNKOWEJ. KONIECZ-
NE SPEŁNiENIE PEWNYCH 
WARUNKÓW. BEZ POŚRED-
NICTWA BIURA NIERUCHO-
MOŚCI. Tel. 604 085 621 (26.03)
Sprzedam garaż murowany przy 
ul. Wschodniej. Tel. 781 746 414 
(19.03) W
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1 h. Działka położona w Jur-
kowie przy drodze powiatowej Jur-
ków - Wieruszów- 6 km od giełdy 
samochodowej. Tel. 062 78 42 128 
(19.03mo)
Sprzedam działkę o powierzchni 
0,37 ha pod zabudowę w Sokolni-
kach (za szkołą), teren uzbrojony. 
Tel. (062) 78 31 036 (12.03) W

Sprzedam działkę z domem o po-
wierzchni 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 Ty-
ble 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 mia-
sta. tel. 510 009 331 (2.04 mo)
Sprzedam mieszkanie w Wieru-
szowie 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 ( rozprowa-
dzona woda i prąd,;okna plasti-
kowe z zewnątrz zielone) z zabu-
dowaniami. Kamionka 32 pow. 
Wieruszów. www.blachu.pl. Tel. 0 
505 135 932 Promocja! Dla nabyw-
cy w miesiącach marzec , kwiecień 
2,7 ha ziemi za darmo. Cena oma-
wiana 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 kupują-
cego). Cena do uzgodnienia. Tel. 
0 600 352 284 (5.12)st

NIERUCHOMOŚCI 
- KUPIĘ /ZAMIENIĘ
PILNIE ZAMIENIĘ MIESZKANIE 
M-6 62m2 NA MNIEJSZE NA PAR-
TERZE LUB 1 PIĘTRO. KON-
TAKT 691 880 200 (26.03) W
Kupię mieszkanie na parterze w 

bloku w Kępnie. Tel. 501 620 004 
lub 501 602 808 (m.)

NIERUCHOMOŚCI
- WYNAJMĘ 

/DO WYNAJĘCIA 
Wynajmę lokal handlowy w Cen-
trum Kępna. Tel. 663 312 812 
(26.03)K
Poszukuję garażu do wynaję-
cia - w okolicy ul. Warszawskiej, 
Fabrycznej lub Wschodniej Tel. 
602 296 547 (26.03)
Do wynajęcia lokal na działalność 
gospodarczą. Tel. 509 215 063. 
(19.03) W 
Wynajmę piętro w domu jednoro-
dzinnym na terenie Wieruszowa. 
Tel. 601 830 659 dzwonić po 17-
tej. (12.03) W
Do wynajęcia lokal w Wieruszowie 
na ul. Wrocławskiej 12, ok. 60 m2 
, wszystkie media, obiekt zabezpie-
czony alarmem tel. 0 608 334 892 
lub 062 78 41 503 (12.03) 

MOTORYZACYJNE 
– SPRZEDAM

Opel Corsa 95r., wspomaganie 
kierownicy, central zamek, elek-
trycznie ster. lusterka, szyberdach, 
ABS, alufelgi, RO, 5-dzwiowy, ga-
rażowany. Cena do uzgodnieni. 
Tel. 609 131 477 (26.03 A)
Opel Astra III 1,7 CDTI rok prod. 
2006, przebieg 36.000 km, wyposa-
żenie: AIRBAG 8at, Kluina Tronic 
Radio-CD, tempomat, elektrycz-
ne szyby, elektryczne lusterka, 
wspomaganie kierownicy. Cena: 
39.900zł. Tel. 062 78 43 171 lub 
kom. 889 862 306 (26.03) W
Mercedes – BUS rok prod. 1988 Di-
sel. Cena 3.900 zł. Tel. 062 78 43 171 
lub kom. 889 862 306 (26.03) W
Sprzedam VW Golf III 1.8 + gaz, 
rok.prod. 1994, 5 drzwiowy, 180 
tys.km, klimatyzacja, 2x airbag, 
elektr. lusterka, alum.felgi, opony 
zimowe, centr. zamek, stan bardzo 
dobry. Tel 663 102 135 dzwonić 
po 17 (26.03)
Sprzedam Ford Mondeo Combi, 
rocznik 1994, 1.6; 1,6V, instalacja 
gazowa, ABS, 2 poduszki powietrz-
ne, 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 wy-
przedaż części: silniki, koła, ramy 
i inne akcesoria; regeneracja wa-
łów, 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, tyl-
ne 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 do-
bry. Tel. 602 243 973 (19.03) W
Opel Calibra 1990r. ciemny grafit, 
pojemność 2.0 kat.16V, DOHC, 
gaz sekwencja 3-letni, Alu-felgi, kli-
matyzacja, centralny zamek, pełna 
elektryka, ABS, wspomaganie kie-
rownicy. 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, wspo-
maganie kierownicy, ABS, prze-
bieg: 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 kierow-
nicy, 4 drzwi, przebieg 105 tys. km 
(z książką). Cena 9.300 zł. Tel. 601 
808 432 (19.03) W
Opel Kadet 1.4 rok prod. 1990, 
pięciodrzwiowy, instalacja gazo-
wa, 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
Opel Vectra 1991 r., Scoda Favo-
rit 1990 r. Tarpan z silnikiem Per-
kinsa, duża przyczepa (naczepa) 
jednoosiowa, bliźniacze koła, przy-
czepka do przewozu trzody lub by-
dła. Tel. 502 176 049 (12.03) W
Fiat Uno 1.1, rok. prod. 1991 sza-
ry metalik, benzyna, 5 drzwiowy, 
zadbany. Cena 2.200 zł. Pilne z 
powodu wyjazdu. Tel. 696 238 702 
(12.03 mo)
Sead Toledo, rocznik 97 r.1.9 TDI, 
błękitny metalik i klima, pełna 
elektryka, sprowadzony, zareje-
strowany. Cena 11 100 zł. Tel. 0 
609 184 142 (26.03)K

PRACA – DAM
Przyjmę do pracy w zakładzie me-
blarskim osobę z podstawowymi 
znajomościami kadrowymi oraz 
obsługą kasy fiskalnej. Tel. (062) 
58 10 113 (26.03) W
Przyjmę prace chałupnicze 
(oprócz szycia). Tel. 605 129 740 
(19.03) W
Przyjmę energiczną panią do pra-
cy w barze w Ochędzynie, mile wi-
dziane doświadczenie, warunki do 
uzgodnienia. Tel. 0 885 203 000 
(19.03) W
Hydraulik lub osoba do przyucze-
nia w zawodzie. Tel. 601 552 873 
(19.03) W
Poszukuję pracownika do Kredyt 
Punktu w Wieruszowie. Wyna-
grodzenie: pensja plus prowizja. 
Poszukujemy osób kreatywnych, 
dyspozycyjnych, wykształcenie mi-
nimum średnie, prawo jazdy kat.B. 
Tel. 508 268 201 lub 508 268 204 
(12.03)
Posiadam pomieszczenie, wezmę 
wspólnika na małą produkcję sto-
larstwo – tapicerstwo. Tel. 0 697 
331 763 (12.03)
Poszukujemy wokalistek, wokali-
stów i instrumentalistów do zespo-
łu muzycznego (wesela, zabawy). 
Tel. 606 898 363 (26.03)
Praca dodatkowa umowa – zle-
cenie, emeryci, renciści, osoby 
pracujące. Wiek od 25 – 65 lat. 
Wykształcenie średnie. Tel. 509 
354 577 (31.03)K
Szukam do współpracy osób 
chcących pracować jako doradcy 
finansowi. Nie normowany czas 
pracy, może być jako praca do-
datkowe praca nie na etacie. Tel. 
669018757 (P.M.)

PRACA – SZUKAM
Biegła obsługa komputera, tworze-
nie i obsługa stron internetowych, 
tworzenie reklam internetowych, 
naprawy sprzętu komputerowe-
go, projektowanie graficzne. Tel. 
504 206 799 (m)

SPRZEDAM
Sprzedam ciągnik URSUS C330 
i wsadzarkę do ziemniaków. Tel. 
606 334 869 (26.03) K
Sprzedam ogiera 2-latka, waga ok. 
600 kg. Tel. 602 522 173 (26.03) W
Sprzedam wypoczynek narożniko-
wy (w malinowym kolorze), telewi-
zor Panasonic 32 cale  (srebrny) 
oraz dywan, żyrandol i karnisze. 
W bardzo dobrym stanie! Tel. 
608 092 438, 062 78 31 775 
(26.03)
Sprzedam komplet mebli młodzie-
żowych „Black Red White” oraz 
łóżko piętrowe w bardzo dobrym 
stanie! Tel. 608 092 438, 062 78 
31 775 (26.03)
Sprzedam komplet mebli ku-
chennych w atrakcyjnej cenie w 
odcieniu gruszy ( front beżowy) 
Tel. 608 092 438, 062 78 31 775 
(26.03)
Sprzedam kombajn zbożowy Bi-
zon Rekord ZO-58 rok prod. 
1986/1987 oryginalna sieczkarnia, 
kolor brązowy, opony 80 %, prze-
bieg 2000 Mtg bez spawów i koro-
zji, 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, zarejestrowa-
ny. 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 OBOR-
NIKA: ładowność – 3,5 tony, 
2-osiowy, wyprodukowany w Pol-
sce, 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. Możli-
wość sprzedania oddzielnie oraz 
w komplecie (taniej)!!!. Tel. 
0 721 150 223 (19.03) W
Sprzedam zboże paszowe: psze-
nica, 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 Ta-
lerzówkę 2.40m. Tel.0 606 663 195 
(12.03 A)

Sprzedam pług GRUDZIĄDZ 
5-skibowy podorynkowy i przyczep-
kę rolniczą jednoosiową na kołach 
szesnastkach. Tel. 603 512 535 
(12.03) W
Sprzedam ciągnik rolniczy pro-
dukcji niemieckiej Guldner G305, 
moc 30km, w b. dobrym stanie. 
Cena do uzgodnienia. Stefan Ce-
giełka 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 „wąsko-
listny” Caro. Tel. (062) 78 38 322 
(26.03)

KUPIĘ
Kupię oryginalną szlifierkę taśmo-
wą do płaszczyzny do 2000 tys. zł 
Tel. 693531802 (19.03)K

USŁUGI
US Przezwajanie silników, napra-
wa elektronarzędzi „ Celma”,  „ 
Bosch”,  „Makita” w rozliczeniu 
przyjmę spalone silniki lub kupię.
Baranów.Tel.062 78 18 273 lub 0 
601 806 707 (31.12)K
Usługi ciesielsko-dekarskie. Papa, 
blacha, dachówka. Faktura VAT. 
Tel. 721 269 724 (26.03) W
Pokrycia dachowe papą termo-
zgrzewalną, obróbki blacharskie, 
montaż rynien. Tel. 601 477 494 
(26.03) W
Najtańsza wódka na wesela. Sklep 
MAX ul. Fabryczna 4a/2; 98-400 
Wieruszów (obok Apteki) (12.03) W
Korepetycje z języka niemieckie-
go. 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 pro-
fesjonalny 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)
Usługi remontowo-budowlane, 
budowa domów, tynki wapienno-
gipsowe i szlachetne, docieplanie 
styropianem budynków, montaż 
regipsów poddasza, kładzenie pły-
tek, itd. Firma z wieloletnim do-
świadczeniem. Tel.. 507 499 162 
(26.03.)
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 aerogra-
fem samochodów, motocykli, 
skuterów, kasków (płomienie, 
zwierzęta, kobiety, smoki, widoki 
- szeroki wybór wzorów lub two-
rzenie indywidualnego projektu), 
także reklama na samochodach. 
Malowanie „fresków” na ścianie. 
Tel. 504 206 799 (m)
Przewozy osobowe, krajowe i 
międzynarodowe, licencjono-
wane. 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 woka-
listki tel. 0 500 027 071 (19.03)
BHP – mgr inż. specjalista prowa-
dzi doradztwo, szkolenia, ocena 
ryzyka zawodowego. Wiad. tel. 
(062) 78 19 924. (b)

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

TOWARZYSKIE
„To będą piękne dni, naprawdę 
piękne dni, gdy marzenia spełnia 
się, a TY i Ja powiemy sobie MY. 
Tu kawaler, samotny , wykształce-
nie wyższe, 180cm, 37 lat, szczu-
pły, szatyn z poczuciem humoru, 
pozna panią do 35 lat, szczerą, 
miłą, lekko przy kości, wesoły z po-
godnym 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 dzwo-
nić po godz.18 – tej, prosić Janka, 
e-mail: janusz196@vp.pl (03)

APEL
o zakazie palenia śmieci w paleniskach domowych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
zakazuje się spalania odpadów w instalacjach do tego nie 
przeznaczonych, tzn. w paleniskach domowych, a także 
na terenie posesji i ogródków.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich 
mieszkańców Naszej Gminy z apelem o nie palenie śmie-
ci na terenie swoich posesji.

Pamiętajmy, że spalając śmieci zanieczyszczamy środo-
wisko swoje i otoczenia a uwalniane toksyczne związki 
ze spalania odpadów (głównie takich jak: plastik, folie, 
gumę, odzież, obuwie) w urządzeniach do tego nie prze-
znaczonych nieodwracalnie niszczą Nasze zdrowie.

Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach – „Kto wbrew za-
kazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami 
odpadów podlega karze grzywny”.

Zastępca Burmistrza Wieruszowa
/-/ Andrzej Małys

Wójt Gminy 
Bolesławiec 

ul. Rynek 1 woj. łódzkie informuje, że w siedzibie urzę-
du i tablicach ogłoszeń sołectw oraz na stronie interne-
towej urzędu ogłoszono przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bolesławiec położonej w obrębie wsi MIELESZYN o pow. 
łącznej 5,3400 ha (KW nr 18768).
Wartość nieruchomości wynosząca 73.600,00 zł netto 

jest ceną wywoławczą.
Wadium dla działki wynosi - 5.000,00 zł (pięć tysięcy zło-

tych), które należy wpłacić na konto: UG Nr 35 8413 0000 
0700 0101 2000 0008 w SBL Kępno O/Bolesławiec do 
godz. 9.00 dnia 14.04.2008r. 
Otwarcie przetargu dnia 17 kwietnia 2008 r. o godz. 

10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
(pokój nr 12, tel. (062) 78-367-21 Mania Anna).

Wójt Gminy
mgr Leszek Dominas

Zatrudnię:
- kierownika 

budowy
- operatora 

ciężkiego sprzęt
(koparki itp.)

Tel. 609 824 395
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PUP Kępno
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: florysta
stanowisko: przedstawiciel handlowy
stanowisko: technolog żywności
stanowisko: pracownik restauracji
stanowisko: kierownik produkcji
stanowisko: technolog żywności
stanowisko: lakiernik samochodowy
stanowisko: ciastkarz
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: blacharz samochodowy
stanowisko: elektronik – pracownik serwisu
stanowisko: mechanik samochodowy
stanowisko: kierowca kat. D
stanowisko: murarz
stanowisko: kierowca
stanowisko: pomocnik murarza  
stanowisko: operator koparko ładowarki  
stanowisko: elektryk
stanowisko: dekarz
stanowisko: hydraulik
stanowisko: stolarz

stanowisko: tapicer
stanowisko: tokarz
stanowisko: szwaczka
stanowisko: spawacz tig mag
stanowisko: elektryk warsztatowy
stanowisko: pracownik fizyczny
stanowisko: operator maszyn ster. numerycznie
stanowisko: ślusarz
stanowisko: pracownik stacji paliw
stanowisko: magazynier
stanowisko: operator autoklawa
stanowisko: specjalista ds. chłodnictwa
stanowisko: monter wiązki kablowej
stanowisko: informatyk
stanowisko: psycholog
stanowisko: grafik komputerowy
stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego
stanowisko: pracownik socjalny
stanowisko: dyspozytor – spedytor międzynar.
stanowisko: monter sieci i instalacji gazu

Bliższe informacje można uzyskać: 
OFERTY PRACY  78-203-69; 607 174 608

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne mają prawo 
przekazania 1% z należnego podatku dochodowego na organizacje 

posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1 % podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę naszej organizacji
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

oraz numer KRS 0000192452
resztę zrobi za Ciebie Urząd Skarbowy!

Prosimy Państwa rozliczających się w oparciu
o PIT: Pit 28, Pit 36, Pit 36 L, Pit 37

o wsparcie naszych działań.
Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość,
której wielokrotnie doświadczyliśmy

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.

Dnia 1.03.2008 
roku o godz.9.15 
urodziła się  Ame-
lia, córka państwa 
Moniki Wieczorek 
i Łukasza Dastycha 
z m. Ryniec. W 
dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
2780 g i miała 51 
cm.

Dnia 3.03.2008 
roku o godz.21.55 
urodziła się Nata-
lia, córka państwa 
Eweliny i Zdzisława 
Kłobuchów  z 
Bralina. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 3230 
g i miała 53 cm.

Dnia 3.03.2008 
roku o godz.9.10 
urodził się syn 
państwa Jolanty 
Rebelskiej i Krzysz-
tofa Drobnickiego 
z Kępna W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 4830 g i 
miał 61 cm.

Dnia 2.03.2008 
roku o godz.9.25 
urodziła się Nicola, 
córka państwa 
Darii i Grzegorza 
Statkiewiczów z m. 
Aniołki Parcele. 
W dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3770 g i miała 55 
cm.

Dnia 29.02.2008 
roku o godz.9.35 
urodziła się Nadia, 
córka państwa 
Lidii i Grzegorza 
Berskich z m. 
Olszowa. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 3740 
g i miała 56 cm.

Dnia 28.02.2008 
roku o godz.16.30 
urodziła się Julia, 
córka państwa 
Anny i Rafała Zgar-
dów z Miechowa. 
W dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3930 g i miała 56 
cm.

Dnia 29.02.2008 
roku o godz.10.50 
urodziła się 
Jagoda, córka 
państwa Lidii i 
Pawła Chrzanów 
z Byczyny. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 3850 
g i miała 55 cm.

Dnia 7.03.2008 
roku o godz.13.38 
urodziła się Klau-
dia, córka państwa 
Karoliny i Mate-
usza Kowalczyków 
z Mikorzyna. W 
dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3320 g i miała 54 
cm.

Dnia 7.03.2008 
roku o godz.13.06 
urodził się syn pań-
stwa Agnieszki i 
Pawła Mosków z m. 
Olszowa. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 3590 g i 
miał 53 cm.

Dnia 7.03.2008 
roku o godz. 8.38 
urodziła się Zuzan-
na, córka państwa 
Beaty i Grzegorza 
Bystrych z Sycowa. 
W dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3000 g i miała 55 
cm.

Dnia 6.03.2008 
roku o godz. 0.30 
urodził się Patryk, 
syn państwa Małgo-
rzaty i Artura Idzia-
ków ze Stogniewa. 
W dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
3520 g i miał 54 
cm.

Dnia 7.03.2008 
roku o godz.5.15 
urodził się Jakub, 
syn państwa 
Angeliki i Łukasza 
Świątków z Bralina. 
W dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
4350 g i miał 58 
cm.

Dnia 6.03.2008 
roku o godz.10.00 
urodziła się 
Marcelinka, córka 
państwa Agnieszki 
i Łukasza Mączków 
z Byczyny. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 4300 
g i miała 56 cm.

Dnia 6.03.2008 
roku o godz.9.05 
urodził się Mi-
chał, Ignacy; syn 
państwa Honoraty 
i Mirosława Pawla-
ków z m. Dobry-
dział. W dniu uro-
dzenia chłopiec 
ważył 3230 g i miał 
52 cm.

Dnia 5.03.2008 
roku o godz. 0.35 
urodził się syn 
państwa Edyty i 
Piotra Kaczmarzy-
ków z m. Pomiany. 
W dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
3750 g i miał 
55cm.

Dnia 10.03.2008 
roku o godz.4.45 
urodził się syn 
państwa Arle-
ty i Mirosława 
Skowrońskich z 
Węglewic. W dniu 
urodzin chłopiec 
ważył 3250 g i miał 
55 cm.

Dnia 9.03.2008 
roku o godz.18.20 
urodził się Patryk, 
syn państwa Beaty 
i Jacka Dąbików 
z Wieruszowa. W 
dniu urodzin chło-
piec ważył 3480 g i 
miał 55 cm.

Borki Sokolskie

POTRÓJNE 
SZCZĘŚCIE

Z wielką radością pragniemy poinformować czytelników ITP. o wy-
darzeniu, jakiego w naszym powiecie wieruszowskim dawno nie było, 
a mianowicie o narodzinach TROJACZKÓW w miejscowości Borki 
Sokolskie (gm. Sokolniki pow. Wieruszów). Szczęśliwymi rodzicami 

potrójnego szczęścia są państwo Grażyna i Wiesław Świątkowie.

Trojaczki – trzy dziewczynki urodziły się 20 lutego w Wojewódzkim Spe-
cjalistycznym Szpitalu im. M. Madurowicza w Łodzi w następującej kolej-
ności:

- Zuzanna godz.  8.47  waga  1980g
- Magdalena godz. 8.48  waga  2370g
- Oliwia  godz.  8.49 waga  1750g
Dziewczynki śliczne i zdrowe przyszły na świat w wyniku cesarskiego cię-

cia.
Rodzice są bardzo szczęśliwi, w ogóle cieszy się cała rodzina począwszy 

od babć, dziadków, cioć, wujków, ale najbardziej z tak licznego rodzeń-
stwa cieszy się ich najstarsza siostra Martynka, która ma 11 lat i chodzi do 
IV kl. Szkoły Podstawowej w Pichlicach. Już w tej chwili jest dużą podporą 
mamy, której pomaga przy karmieniu, przewijaniu i kąpaniu siostrzyczek. 
Wielkie szczęście zapanowało w rodzinie państwa Świątków, cieszą się 
wszyscy, cała rodzina, sąsiedzi, znajomi rodziny, a przede wszystkim - wszy-
scy są dumni, ponieważ trojaczków w powiecie wieruszowskim dawno nie 
było, przynajmniej my nie mamy takiej informacji. Dlatego trzy urocze 
dziewczynki są już sławne na cały powiat. Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 
za zgodą rodziców otoczył trojaczki patronatem medialnym, to my pierwsi 
dowiedzieliśmy się o tych cudownych narodzinach, będziemy informo-
wać czytelników ITP. o naszych trojaczkach, o ważnych wydarzeniach w 
ich życiu i całej rodziny, jak rosną, a także o potrzebach dla tak licznej 
gromadki. 

Życzymy naszym trojaczkom, aby zdrowo się rozwijały i szybko rosły ku 
pociesze swoim rodzicom i nas wszystkich.

Anna Świegot

Z okazji narodzin waszych trzech córeczek, które swoim przyjściem na 
świat uradowały tak wiele osób życzymy Wam kochani rodzice, aby rosły 
duże, silne i zdrowe i żeby były dla Was źródłem nieustającej radości.

Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego

Kobieto – ile w tym słowie – miłości radości i życia
Jak co miesiąc spotkali się członko-

wie sekcji emerytów ZNP w Klubie 
Nauczyciela w Kępnie. Spotkanie 
połączone było z Dniem Kobiet. Na 
początku uczta dla ducha. Młodzież 
z Gimnazjum w Bralinie przedstawi-
ła ludziom jesieni wspaniały profe-
sjonalnie wykonany pokaz aerobiku. 
Grupa, która zaprezentowała się se-
niorom jest chlubą i dumą Bralina. W 
tym roku odnieśli kolejny sukces. Drużyna 
aerobiku, która działa w Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Bralinie, utrzyma-
ła swoją pozycję z roku ubiegłego i po 
raz kolejny zdobyła I miejsce w rejonie 
kaliskim. 29 lutego 2008 r. okazał się 
szczęśliwy dla drużyny z bralińskiego gim-
nazjum. Tego dnia w Kaliszu odbył się 
Finał Rejonu w Aerobiku Grupowym. W 
finale udział biorą mistrzowie i wicemi-
strzowie 7 powiatów z rejonu kaliskiego. 
W tym roku do rywalizacji przystąpiło 
12 drużyn gimnazjalnych. Zespół z Bra-
lina zdobył I miejsce i awansował do 
Mistrzostw  Wielkopolski, które odbędą 
się w hali Poznań Arena. Skład drużyny 
reprezentującej Gimnazjum w Braline 
tworzą: Aleksandra Brząkała, Agnieszka 
Czekała, Zuzanna Gogół, Joanna Gros-
sek, Maja Kempa, Joaana Michalska,  
Anna Młot, Katarzyna Słota, Kamil 
Wanzek i Katarzyna Wnuczek. Opiekun-
ką ekipy jest Małgorzata Domagała, na-
uczyciel wychowania fizycznego. 

 Młodzież przybyła pod opieką dy-
rektora Adama Prubana, wicedyrek-
tor Krystyny Żary i Małgorzaty Do-
magały swym tańcem tak zachwycili 
seniorów, że długo brzmiały rzęsiste 
gromkie brawa jakimi nagrodzili arty-
stów ludzie jesieni. Po zakończonym 
występie przewodnicząca nagrodziła 
tancerzy „słodkościami”. Po takiej 
uczcie dla ducha była uczta dla cia-
ła wspaniały obiad. Tuż po obiedzie 
wspominano i omawiano wycieczkę 
do WTZ w Słupi. Uczestnicy wyciecz-
ki dzielili się wrażeniami, wspaniałym 
i miłym przyjęciem podopiecznych, 
omówili pokrótce wrażenia ze zwiedza-
nia kolejnych pracowni. Była okazja 
niebywała podziwiania umiejętności 
wyrobów: stroików, kart świątecznych, 
zajączków z możliwością zakupu, co 
też czyniono z przyjemnością. Bo 
dzieła jakie wychodziły spod rąk pod-
opiecznych to prawdziwe cudeńka. 
Na spotkaniu w WTZ dowiedzieliśmy 
się o możliwości uczestnictwa na za-
jęciach w tworzonym Uniwersytecie 
III Wieku. Pierwsze takie spotkanie 

inauguracyjne odbędzie się 7 marca 
w pomieszczeniach Stowarzyszenia 
Prorodzinnego „Światło”. Życzenia z 
okazji Dnia Kobiet złożył prezes Zarz. 
Oddz. Rej. ZNP w Kępnie Zbigniew 
Kozłowski. Życzył paniom zdrowia, 
radości, każdego dnia bez stres, aby-
śmy każdy nowy dzień rozpoczynali 
wypoczęci bez problemów dnia po-
przedniego i wygranej w totka. Potem 
omówił sprawy i problemy nad jakimi 
dyskutowano na spotkaniu z prezesem 
Zarządu Głównego ZNP Sławomirem   
Broniarzem. Sytuacja oświaty staje co-
raz bardziej niejasna i mało klarowna, 
podwyżek zapowiadanych nie ma a 
pani minister milczy. Mówi się o pry-
watyzacji szkół. Szkoły podstawowe 
planuje się przypisać gminie podobnie 

jak dawniej przedszkola, jako zadania 
własne. Planuje się kolejne zmiany w 
oświacie, ZNP jest temu przeciwny i 
dlatego próbuje się przeciwstawić ta-
kim poczynaniom. Reforma emerytal-
na też budzi wśród ludzi jesieni niepo-
kój. Życzenia przesłali panowie, którzy 
z takich czy innych powodów nie byli 
obecni na spotkaniu „Mężczyzno, ktoś 
Cię kiedyś światu pokazał, zadbał o Twe 
zdrowie i przyszłość, z troski nie raz nad 
Tobą zapłakał, dając szczerą matczyną mi-
łość. Ktoś inny miłością Cię obdarzył krzyżu-
jąc ze swoimi Twe drogi. Czas Panie, byś za-
uważył choć jesteś bogaty to bez niej - kobiety  
jednak bardzo ubogi”. Nieco później już 
przy kawie omawiano plany wycieczek 
i  turnusów wypoczynkowych. 

MaŁa

Mistrzostwa Gminy Bolesła-
wiec Szkół Podstawowych 
w Mini Piłce Koszykowej
W dniu 28 lutego 2008 roku na sali gimnastycznej w Żdżarach odbyły się 
mistrzostwa gminy w piłce koszykowej. Do mistrzostw przystąpiły trzy szko-
ły: Żdżary, Bolesławiec i Chróścin.

Wyniki dziewcząt
SP Chróścin – SP Bolesławiec 4:2
SP Chróścin – SP Żdżary  10:8
SP Bolesławiec – SP Żdżary  14:6

Ostateczna kolejność
I miejsce – SP Chróścin (nauczyciel mgr Andrzej Dratwa)
II miejsce – SP Bolesławiec (n-l mgr Dominik Tobis)
III miejsce – SP Żdżary (n-l mgr Andrzej Dratwa)

Wyniki chłopców
SP Żdżary - SP Bolesławiec  44:0
SP Żdżary - SP Chróścin  56:6
SP Chróścin - SP Bolesławiec 12:8

Ostateczna kolejność
I miejsce – SP Żdżary (n-l mgr Andrzej Dratwa)
II miejsce – SP Chróścin (n-l mgr Andrzej Dratwa)
III miejsce –SP Bolesławiec (n-l mgr Dominik Tobis)

Tradycyjnie do zawodów nie przystąpiła SP w Mieleszynie. Myślę, że 4 godz. 
w-fu tygodniowo powinny wystarczyć, aby w odpowiedni sposób przygoto-
wać dzieci do gry w najniższym szczeblu rozgrywek. Dobrym przykładem 
dla Mieleszyna i innych małych szkół jest SP w Chróścinie (44 uczniów) 
i z Żdżarach (66 uczniów). Szkoły te potrafią udowodnić, że uczniowie z 
tych szkól nie tylko wkuwają wiadomości z przedmiotów ścisłych, ale są 
jednocześnie sprawne ruchowo.

Andrzej Dratwa

Piłka nożna

 Inauguracja rundy wiosennej
W najbliższą sobotę i niedzielę inaugurują rozgrywki rundy wiosennej piłkarze sieradzkiej i kaliskiej 
klasy okręgowej. Lider sieradzkiej klasy okręgowej Gal Gaz Galewice już w sobotę 15 bm. spotka 
się na własnym boisku z Jutrzenką Warta. W rundzie jesiennej Gal Gaz pokonał Jutrzenkę 2:0. 
Początek tego spotkania wyznaczono na godzinę 15. W kaliskiej klasie okręgowej inauguracyjne 
mecze rozegrane zostaną w niedzielę 16 bm. Z  naszych drużyn jako pierwsi na murawę boiska 
wyjdą piłkarze Pogoni Trębaczów, którzy o godz. 11 zmierzą się na własnym terenie z Gromem 
Golina. Dla Pogoni będzie to rewanż za jesienną porażkę 0:4.  Również na własnym boisku, lecz 
o godzinie 15 zaprezentuje się Orzeł Mroczeń, który podejmował będzie Koronę/Pogoń Stawi-
szyn. W rundzie jesiennej Orzeł wygrał w Stawiszynie 2:1. Wyjazdowe spotkanie czeka natomiast 
piłkarzy Jankowy 1968, którzy zagrają  w Ostrzeszowie z miejscową Victorią. Jesienią lepsi byli 
piłkarze Jacka Kłodnickiego, wygrywając 3:1. Początek tego spotkania również zaplanowano na 
godzinę 15.  
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

Wszystkim bobasom i ich 
rodzicom życzymy, 
aby każdy nowy dzień

 przyniósł w życiu to co 
najpiękniejsze, czyli 

radość, szczęście i miłość.

Tekst&foto: MaŁa

19.02-20.03 to 
zodiakalne Ryby

Aktualne oferty pracy

Przyszły na świat

Poszukuję lokalu do 
wynajęcia w Wieruszowie 

na placówkę bankową. 
Wielkość lokalu około 
45 m2, parter, wejście 

od ulicy. Centrum miasta 
w tym również ulice 

najbardziej uczęszczane. 
Telefon kontaktowy
 693 852 402 12
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