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Potrącił 5-latkę i uciekł
W miejscowosci Wielki Buczek kierujący samochodem osobowym m-ki BMW potrącił jadącą 

poboczem na rowerze 5-letnią dziewczynkę. Sprawca nie udzielił pomocy ofierze i oddalił się z 
miejsca zdarzenia. Dziewczynka z wewnętrznymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpita-
la. Natychmiastowa reakcja kępińskich policjantów doprowadziła do ustalenia sprawcy wypadku, 

kilkadziesiąt minut po zdarzeniu został on zatrzymany w swoim mieszkaniu. 

Dyżurny KPP w Kępnie, zo-
stał telefonicznie powiadomio-
ny o potrąceniu dziewczynki w 
m. Wielki Buczek. Na miejsce 
niezwłocznie został skierowany 
patrol kępińskich Dzielnico-
wych oraz grupa dochodzenio-
wo- śledcza. Policjanci ustalili, 
iż dziecko jechało na rowerze 
poboczem drogi, w pewnym mo-
mencie zostało potrącone przez 
kierującego samochodem oso-
bowym m-ki BMW, który wyjeż-
dżając z parkingu samochodo-
wego przed sklepem, nie widział 
dziewczynki. Gdy mężczyzna 
zauważył co się stało, wysiadł z 
samochodu, nie udzielił pomo-
cy dziecku i uciekł pozostawiając 
pojazd. Po kilkunastu minutach 
przy samochodzie pojawił się inny 
mężczyzna, wsiadł za kierownicę i 
odjechał nim. 

Przybyli na miejsce kępińscy kry-
minalni natychmiast ustalili kto 
kierował samochodem, w chwili 
zdarzenia. Jak się okazało był to 
22-letni mieszkaniec gm. Rychtal, 
który po tym jak potrącił 5-letnią 
dziewczynkę na piechotę uciekł 
do domu. Wystraszony mężczy-
zna na miejsce 
zdarzenia wysłał 
swojego ojca, aby 
ten zabrał samo-
chód. 

Kilkadziesiąt 
minut po zdarze-
niu mężczyźni w 
swoim domu, zo-
stali zatrzymani 
przez policjan-
tów i przewiezie-
ni do kępińskiej 
komendy. W 
wyniku przepro-

wadzonego badania na zawartość 
alkoholu w organiźmie, u młod-
szego z nich stwierdzono ponad 
półtora promila, a u jego 48-let-
niego ojca blisko dwa promile. 
Postępowanie w tej sprawie pro-
wadzi KPP w Kępnie. 
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Plaga pijanych 
na drogach

Policjanci kępińskiej patrolówki w środę, 22 kwietnia wzięli 
udział w działaniach trzeźwość, których głównym założeniem 
było zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także 

przeciwdziałanie kierowaniu pojazdami w stanie nietrzeźwości. 
Funkcjonariusze sprawdzali stan trzeźwości kierujących, kontro-
lowali stan techniczny samochodów oraz mierzyli prędkość jadą-
cych pojazdów. Już w pierwszych godzinach działań zatrzymane 

zostały dwie osoby, poźniej kolejne. 

Rano w Kępnie, na drodze 
krajowej nr 8 doszło do kolizji 
drogowej. Skierowani na miej-
sce zdarzenia policjanci ustali-
li, iż 46-letnia mieszkanka gm. 
Kępno, kierując samochodem 
osobowym marki Opel, wymu-
siła pierszeństwo przejazdu i 
doprowadziła do zderzenia z 
samochodem osobowym Seat, 
kierowanym przez mieszkańca gminy Perzów. Ponadto okazało się, że 
kobieta kierowała samochodem znajdując się w stanie nietrzeźwości, po 
przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu w organiźmie stwier-
dzono u niej  ponad 1,5 promila. 

Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany ok. godz.16.00, w miej-
scowości Turkowy. 53-letni mieszkaniec gm. Perzów kierował Fiatem, 
przeprowadzone badanie wykazało w jego organiźmie blisko 1 promil 
alkoholu. 

Po upływie dwóch godzin w Kępnie przy ul. Sienkiewicza, funkcjona-
riusze zatrzymali do kontroli drogowej 27-letniego mieszkańca gminy 
Kępno, który kierował rowerem. W trakcie wykonywania czynności służ-
bowych policjanci ustalili, że mężczyzna kierował pojazdem będąc w sta-
nie nietrzeźwości, przeprowadzone badanie wykazało blisko 2 promile 
alkoholu w jego organiźmie. 

W godzinach wieczornych w miejscowości Turkowy zatrzymany został 
kolejny nietrzeźwy kierujący, tym razem u 52-letniego mieszkańca gminy 
Perzów, który kierował rowerem stwierdzono ponad 2 promile alkoholu 
w organiźmie. 

Wobec wszystkich nietrzeźwych kierujących wszczęte zostaną docho-
dzenia prowadzone przez KPP w Kępnie. 

Dodajmy, iż kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest 
karą do dwóch lat pozbawienia wolności oraz zakazem prowadzenia po-
jazdów. 
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Strażacy walczyli 
z pożarem słomy

Groźny pożar w Nowej Wsi Książęcej, w gminie Bralin. Późnym 
wieczorem, 25 kwietnia spłonęło tam 360 metrów kwadratowych 

słomy. 24 strażaków z pożarem walczyło prawie 4 godziny. 

Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia 
przez nieznaną osobę. Takie są jednak wstępne ustalenia. Do-
kładne okoliczności pożaru mają być znane za kilka dni. Pożar był 
trudny do opanowania. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, 
a silny wiatr co chwila go podsycał. Ż żywiołem walczyli strażacy z 
PSP w Kępnie oraz okoliczni ochotnicy.

Gospodarz straty wycenił na cztery tysiące, ale tu uwaga: straża-
kom udało się uratować mienie wartości prawie 100 tysięcy zło-
tych. Obok palącej się słomy znajdowały się budynki gospodarcze. 
Te podczas pożaru były schładzane i skutecznie zabezpieczone 
przed ogniem. Gdyby ogień zdołał się na nie przenieść straty były-
by ogromne. 
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Zabrał telefon koledze
Kępińscy dzielnicowi zatrzymali 17-letniego mieszkańca gm. Bralin, który dzień wcześniej przy-

właszczył sobie telefon komórkowy o wartości 350 zł., należący do jego dwunastoletniego kolegi. 
Za przestępstwo to grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Funkcjonariusze w trakcie 
wykonywania czynności służbo-
wych ustalili, że 17-letni mieszka-
niec gm. Bralin w rejonie dwor-
ca PKS w Kępnie, jak wynikało 
z początkowych ustaleń ukradł 
telefon komórkowy m-ki Sony 
Ericsson P910i, który należał do 
jego 12-letniego kolegi. Dzielni-
cowi po otrzymaniu informacji 
o zdarzeniu natychmiast zajęli 
się sprawą i już po kilkunastu mi-
nutach ustalili szczegóły całego 
zajścia. Okazało się, że chłopcy 
chodzili do jednej szkoły podsta-
wowej i znali się. 

Spotkali się i w drodze na dwo-
rzec  PKS, wymieniali się dźwię-
kami muzycznymi, które mieli w 
swoich telefonach. Starszy z nich 
poprosił by drugi dał mu telefon 
do ręki, jednak kiedy przegrał mu-
zykę nie chciał już oddać młod-
szemu koledze jego własności i 
szybko oddalił się w nieznanym 
kierunku. Po upływie zaledwie 
kilkudziesięciu minut munduro-
wi zapukali do mieszkania “ama-
tora cudzej własności”, jednak 
chłopca nie było w domu. Pomi-
mo kilkakrotnych prób policjanci 
nie zastali go w miejscu swojego 

zamieszkania, w związku z czym 
pozostawili wezwanie do stawien-
nictwa w kępińskiej komendzie. 

Na drugi dzień 17-latek zjawił 
się na policji  i przyniósł ze sobą 
telefon, tłumaczył że nie chciał 
go ukraść, lecz tylko przegrać 
dźwięki mp3, po czym nie zdą-
żył oddać aparatu koledze, gdyż 
tamten wsiadł do autobusu i od-
jechał. 

Za przestępstwo przywłaszcze-
nia grozi kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzi KPP w Kępnie. 
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Europoseł znowu chory
Ostrowski sąd po raz kolejny odroczył rozprawę europosła Witolda Tomczaka oskarżonego o znie-

ważenie policjantów. Tomczaka nie było na sali rozpraw. Do sądu przesłał zaświadczenie lekarskie. 

Tuż przed rozprawą do sądu 
dotarło zaświadczenie lekarza są-
dowego o chorobie europosła. 
Witold Tomczak wnioskował o 
nieprowadzenie procesu pod jego 
nieobecność. Na rozprawę stawili 
się świadkowie, czyli dwaj poli-
cjanci, którzy zatrzymywali Tom-
czaka do kontroli prawie 10 lat 
temu. Miał być także przesłucha-

ny biegły językoznawca. Chodzi 
bowiem o słowo “palant”, którego 
miał użyć Tomczak w stosunku do 
policjantów w kontekście innych 
słów uznanych powszechnie za 
wulgarne.  

W sądzie panowały szczególe 
środki bezpieczeństwa. Na salę 
rozpraw wpuszczono tylko dwa-
dzieścia kilka osób, reszta tłoczyła 

się przed budynkiem sądu. Wcho-
dzący byli dokładnie sprawdzani 
i legitymowani. Cały proces był 
także rejestrowany przez ochro-
nę.  Sprawa może się przedawnić 
z końcem czerwca, dlatego sąd 
wyznaczył trzy kolejne terminy. 
Następna rozprawa miało odbyć 
się we wtorek, 28 kwietnia. 
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Uroczyste wręczenia świadectw ukończenia szkoły 
uczniom klas maturalnych w ZSP nr 1 w Kępnie

„Bądźcie w życiu otwarci, prawi i pełni miłości do drugiego człowieka”

Dyrektor szkoły Z. Nowacki 
powitał gości: starostę Z. Ka-
sprzaka, kierownika Wydziału 
Oświaty i Promocji Andrzeja Jóź-
wika, ks. proboszcza Krzysztofa 
Nawrockiego, przewodniczącą 
Rady Rodziców Aldonę Szyszkę, 
wraz z rodzicami i prezydium 
Rady Rodziców, media. Witam 
was droga młodzieży, rodziców i 

pracowników.” Drodzy absolwenci 
doszliście do końca pewnego etapu 
życia. Dzień dzisiejszy jest dniem ra-
dosnym dla wszystkich uczniów klas, 
ponieważ wszyscy ukończyli szkołę...
Liczba absolwentów 240 w tym 124 
absolwentów L O nr II i 116 Tech-
nikum nr1. Frekwencja w szkole 
wszystkich klas maturalnych to 86,3 
%....Dzisiaj zamyka się dla Was 

okres nauki w szkole średniej, cze-
ka Was bardzo ważne zadanie zdać 
maturę, zdać egzamin potwierdzają-
cy kwalifikacje zawodowe i dopiero 
wtedy w pełni będziecie dojrzałymi 
ludźmi wkraczającymi w dorosłe 
życie... Jesteście młodzi, więc zmie-
rzajcie śmiało, wykorzystajcie bardzo 
efektywnie ostatnie dni przed matu-
rą. Życzę Wam dalszych inspiracji, 

wytrwałości i niezłomności w dąże-
niu do celu, który sobie założyliście i 
winniście go osiągnąć... Tradycyjnie 
życzę połamania piór.. powiedział 
dyrektor Z. Nowacki. Ważnym 
momentem w programie było 
wręczenie świadectw z wyróżnie-
niem, listów pochwalnych i na-
gród książkowych. Rada Peda-
gogiczna przyznała świadectwa 
z wyróżnieniem 13 absolwentom 
z L O nr II i 2 z Technikum nr 
1. Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
zachowanie wzorowe. Z klasy III 
LO A: Natalia Witek ( średnia 
ocen –5,38), Karolina Nasto-
rowicz ( 5,24), Paulina Siejka ( 
4,88), Marta Stencel ( 4,82). Z 
klasy III LO B – Ewa Fras (4,75). 
Z klasy III LO C: Aneta Rożek ( 
5,0), Dominika Smakosz ( 5,00), 
Kamila Froń ( 4,77), Kamila 
Płonka (4,76). Z klasy III LO D: 
Krzysztof Godek (4,76), Kata-
rzyna Parzonka (4,76), Natalia 
Sikora (4,76), Paulina Zimoch 
(4,76;zach.bdb). Z klasy IV TE 
Wioleta Wiorek (4,82). Z kla-
sy IV TO Anna Kurbel (4,88). 
Absolwenci szczególnie wyróż-
niający się w reprezentowaniu 
szkoły w zawodach sportowych i 
konkursach oraz pracy na rzecz 
środowiska lokalnego otrzymali 

nagrody książkowe. Szczególnie 
wyróżniający się sportowcy, któ-
rzy reprezentowali godnie szko-
łę: Magdalena Garczarek, Izabe-
la Grądowa, Natalia Grądowa, 
Anna Kurbel, Monika Koryciak, 
Kinga Zawadzka, Dawid Albert, 
Tomasz Baraniak, Damian Gaj, 
Krzysztof Godek, Michał Górec-
ki, Grzegorz Jasiak, Dawid Le-
siczka, Piotr Majczyk, Andrzej 
Marczak. Wspaniale reprezen-
tował szkołę na konkursach: 
Dawid Tomaszek. Wolontariat- 
Patrycja Hanke. Chór szkol-
ny: Aleksandra Ćwikła, Emilia 
Błach, Agnieszka Szatkowska, 
Bartłomiej Błachowiak. Organi-
zacja spotkań szkolnych: Marcin 
Gandecki i Radosław Dakowski. 
Kolejny podniosły akt to ślubo-
wanie absolwentów, które prze-
prowadził V-ce dyrektor Janusz 
Pruchnicki. Głos zabierali: wice-
starosta Zenon Kasprzak- ...Spo-
tykamy się we wspaniałym dniu, w 
dniu spełnienia orz nadziei na przy-
szłość. Wiem, że wszyscy ukończyli 
szkołę i to brzmi dumnie. W imie-

niu Zarządu Powiatu Kępińskiego 
chciałem Wam podziękować i po-
gratulować, szczególnie tym, którzy 
otrzymali świadectwa z czerwonym 
paskiem. Przekazał życzenia w imie-
niu dyrektor PUP. Podoba mi się ha-
sło – Bądźcie w życiu otwarci, prawi 
i pełni miłości do drugiego człowie-
ka. Ks. Krzysztof  Nawrocki. – 
myśl wypisana jest piękna. Bądźcie 
otwarci na Boga i na człowieka i na 
problemy jakie niesie życie.  Bądźcie 
ludźmi prawymi i pełni miłości pięk-
nej i szlachetnej, która nie krzywdzi 
człowieka a umacnia go. Niech ta 
myśl Wam towarzyszy Wam w życiu. 
Szczęść Wam Boże. Przewodniczą-
ca Rady Rodziców – Przed Wami 
jeszcze tylko egzamin maturalny, 
pełno emocji z nim związanych i już 
dorosłe życie...  Mam nadzieję, że w 
tym dorosłym życiu będziecie umieli 
sobie poradzić...chcielibyśmy, byście 
po prostu byli dobrymi, mądrymi rze-
telnymi i szczęśliwymi ludźmi.... W 
imieniu rodziców życzę, aby wszyst-
kie plany i marzenia Wam się speł-
niły... W imieniu rodziców składam 
serdeczne podziękowania za wszystko 
co zrobiliście dla naszych dzieci i za 
to, ze tworzycie atmosferę życzliwości 
sprzyjającą nauce powiedziała A. 
Szyszka. Przedstawiciele absol-
wentów – Czas obecny ucieka jak 

strzała a przeszłość wiecznie stoi....
Dzisiaj czas spędzony w szkole od-
bieramy jako niezwykle owocny, 
zdobyliśmy olbrzymią wiedzę i umie-
jętności, które pozwolą zdobyć nam 
świadectwo dojrzałości czy dyplom 
technika...i choć życie oceanem zda 
się, my będziemy kroczyć odważnie 
i dumnie. Młodsi koledzy życzyli 
pomyślności i połamania piór 
na egzaminie dojrzałości. Każ-
da klasa na pamiątkę przekaza-
ła na ręce dyrektora Z. Nowac-
kiego tablo swojej klasy. Pod 
kierunkiem Ewy Kowalczyk – 
Pruchnickiej, Sylwii Bednarz, 
Marty Borowieckiej, Radosława 
Słowińskiego i Katarzyny Gro-
bickiej absolwenci przygoto-
wali część artystyczną. Lawina 
kwiatów, podziękowania na-
uczycielom, gościom, dyrekcji. 
Pięknym gestem było pożegna-
nie absolwentów  czerwonymi 
różyczkami przez młodszych 
kolegów i koleżanki. W imie-
niu redakcji pomyślności i po-
łamania piór. 

MaŁa 
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ZBIÓRKA KRWI
W BARANOWIE 

Kolejny raz w Baranowie  dnia 26.04.2009 r. zorganizowano 
zbiórkę krwi. Akcje honorowego krwiodawstwa to przede wszyst-
kim zasługa strażaków z baranowskiej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej, którzy zaprosili do współpracy Terenowy Oddział Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie. 
Wszyscy chętni, pełnoletni mieszkańcy gminy mogli w niedzielę 26 
kwietnia 2009 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 oddać krew 
potrzebującym. Dobry przykład i zachętę dla innych dali sami stra-
żacy, którzy jako piersi zgłosili się do ambulatorium zorganizowa-
nego w Szkole Podstawowej w Baranowie.

PJ

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TRGB 
Towarzystwo Rozwoju Gminy 

Baranów to jedna z najprężniej 
działających organizacji poza-
rządowych na terenie gminy Ba-
ranów. Historia tego stowarzy-
szenia sięga roku 1993. Od tego 
momentu rozwinęła się nie tylko 
jego struktura, ale przede wszyst-
kim zakres podejmowanych ini-
cjatyw. Najbardziej rozpozna-
wane działania TRGB to przede 
wszystkim plener malarski „Ba-
ranowskie Pejzaże”, w tym roku 
odbędzie się jego XX edycja. 
To również udział w organizacji 
„Dni Baranowa” imprez hipicz-
nych, które cyklicznie goszczą 
wiosną i jesienią na łąkach przy 
osiedlu Murator w Baranowie. 
Towarzystwo aktywnie stara 
się także pozyskiwać środki ze-
wnętrzne na realizację swoich 
celów statutowych. Walne Ze-
branie Członków, które odbyło 

się 22 kwietnia 2009 roku było 
doskonałą okazją do podsumo-
wania ostatnich dwóch lat dzia-
łalności. Członkowie organizacji 
wysłuchali sprawozdań z bieżą-
cej działalności Towarzystwa, 
udzielając zarządowi absoluto-
rium. Kolejny punkt spotkania 
stanowiły plany organizacji na 
najbliższy rok, a te cechuje duża 
aktywność. Od marca realizowa-
ny jest projekt „Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych w gminie Ba-
ranów” środki na jego realizację 
pochodzą z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego. Dodatkowo 
TRGB przystąpiło do realizacji 
programu PEAD 2009 będącego 
formą pomocy żywnościowej dla 
osób potrzebujących. Kolejny 

punkt spotkania stanowiła kwe-
stia zmian w statucie, z którego 
wykreślono możliwość prowa-
dzenia przez TRGB działalności 
gospodarczej. Członkowie doko-
nali także zmian personalnych 
w zarządzie. W jego skład zgod-
nie z decyzją członków weszli: 
Jan Sarnowski – prezes, Jan Tyc 
– skarbnik, Marzena Domaga-
ła – wiceprezes, Paweł Jeziorny 
– wiceprezes, Bożena Lorenc – 
sekretarz, Anna Brust – członek 
zarządu, Mirosława Malinowska 
– członek zarządu, Grzegorz 
Grzunka - członek zarządu, Zyg-
munt Wieczorek – członek za-
rządu.

PJ

ZARZĄD OSP MURATOR 
Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Osiedle Murator powo-

li rozwija swoją działalność. Po rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym kolejnym krokiem w tworzeniu struktury stowarzyszenia 
jest wybór zarządu. W trakcie walnego zebrania członków OSP w 
dniu 23 kwietnia 2009 roku udało wyłonić siedmioosobowy zarząd 
w składzie:
Prezes – Jan Tyc
Wiceprezes – Aleksander Bieluszewski
Wiceprezes – Mateusz Grzesiak
Sekretarz – Paweł Jeziorny
Skarbnik – Marcin Sarnowski
Członek Zarządu – Eugeniusz Grzesiak
Gospodarz – Zdzisław Wyżnikiewicz
Ponadto powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Halina Domagała
Członek Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Tyc
Członek  Komisji Rewizyjnej – Bogusław Bagiński

PJ

DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ
22 kwietnia w Szkole Podstawo-

wej im Jana Pawła II w Trzebieniu 
odbyła się uroczysta akademia z 
okazji Dnia Ziemi. Akademia 
przygotowana została przez pa-
nią Alicję Skąpską z dziećmi z 
oddziału przedszkolnego. Do tej 
uroczystości dzieci przygotowy-
wały się od wielu dni, oglądając 
najbliższe środowisko: pola, łąki, 
stawy i las. Poprzez obserwację, 
rozmowy, zabawy i piosenki zro-
zumiały jak właściwie należy po-
stępować, aby nasza ziemia była 
zdrowa i piękna.

Dzieci wystawiły scenkę pt. ,,W 
zielonym lesie” - opowiadającą 
o zanieczyszczeniach miast, ca-
łej ziemi, o pędzącym postępie 
techniki, o ingerencji człowie-
ka w środowisko powodując 
jego powolną degradację. Treść 
przedstawienia zmusza do głęb-
szej analizy, głównie kształtuje u 
dzieci szacunek do pięknej przy-
rody, rozwija poczucie współod-
powiedzialności za jej wygląd.

Na akademię zaproszeni zo-
stali : pani dyrektor Urszula 
Wędzicha, wszyscy nauczyciele 
i uczniowie z całej szkoły. Dla 
uczniów klas O - III Alicja Skąp-
ska,  K. Gawlik i  Ewa Sztyglic 
wychowawczynie klas przepro-
wadziły konkurs ekologiczny, 
w którym wzięły udział chętne 
dzieci. Najmłodsi układali puzle 
o tematyce przyrodniczej, starsi 
układali hasła z rozsypanki wy-
razowej o tematyce ekologicznej 
i odpowiadały na wylosowane 
pytania. Wszystkie dzieci nagro-

dzone zostały dyplomami. 
W klasach IV - VI natomiast od-

był się V Konkurs Przyrodniczy 
,,Ptaki miast i wsi” pod nadzo-
rem  dyrektor Urszuli Wędzichy. 
Do finału powiatowego zakwa-
lifikował się: Dawid Tomczyk i 
Anita Goj.

Poprzez te działania przybli-
żamy i uświadamiamy naszym 
uczniom wagę problemów eko-
logicznych na miarę ich moż-
liwości. Rozbudzamy troskę o 
obecną i przyszła jakość życia na 
ziemi. 

red.
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Spłonęło 100 tys. zł
Nie wiadomo jeszcze jakie były przyczyny poniedziałkowego pożaru, który wybuchł w jednym z 

zakładów stolarsko-tapicerskich w miejscowości Osiny. Ogień pojawił się tam w poniedziałek, 27 
kwietnia kilka minut przed godziną 6 rano, a straty sięgnęły 100 tysięcy złotych.

Przyczyny pożaru cały czas wy-
jasnia policja. Strażaków o dy-
mie wydostajacym się z jednego 
z pomieszczeń powiadomił prze-
jeżdżający do pracy mężczyzna. 
w porę zauważony pożar udało 
się na szczęście szybko opano-
wać. Strażacy z pożarem zmagali 
się niewiele ponad godzinę.

Akcja była bardzo trudna. Za-
kład znajduje się w zwartej zabu-
dowie, a silne podmuchy wiatru 
groziły w każdej chwili przenie-
sieniem płomieni na sąsiednie 
budynki. 

Żywioł strawił jedno z pomieszczeń, służące do pracy tapicerom. Spłonęły półfabrykaty do produk-
cji mebli i maszyny. Poważnie uszkodzona został także część pokrycia dachowego zakładu. Uratowa-
ne przez strażaków mienie oszacowano na ponad 1 milion złotych. 

W akcji gaśnieczej uczestniczyło około 50 strażaków. Na miejsce ściągnięto aż 10 wozów bojowych. 
NoM

Wpadka nastoletnich bandziorów
Zatrzymanie trzech sprawców rozbojów i wymuszeń rozbójniczych to efekt pracy prowadzonej 

w ostatnich dniach przez kępińskich kryminalnych. Policjanci zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości wśród nieletnich, ustalili że trzej chłopcy w wieku 15 i 16 lat, od września 2008 roku, 

wielokrotnie grożąc pobiciem wymuszali pieniądze od swoich małoletnich kolegów. 

Kępińscy kryminalni ustalili, 
że trzej nieletni w wieku od 15 
do 16 lat, wszyscy mieszkań-
cy gm. Trzcinica, od września 
2008 roku, grożąc pobiciem 
wymuszali pieniądze od swoich 
małotelnich kolegów. 

W trakcie prowadzonych czyn-
ności okazało się, że czwórka 
pokrzywdzonych, wszyscy w 
wieku 10 lat, byli tak zastrasze-
ni, że o całym zdarzeniu nie 
powiedzeli nikomu. Sami przez 
ponad pół roku poddawali się 
żądaniom starszych „kolegów” 
i prawie codziennie przynosili 
im pieniądze w kwotach od 20 
groszy do 3 złotych. O całym 
zajściu nie wiedzieli ani rodzi-
ce chłopców, ani nauczyciele, 
mimo że do wymuszeń docho-
dziło również na terenie szko-
ły, gdyż sprawcy zapowiedzieli, 
że pobiją pokrzywdzonych, je-
żeli ci powiedzą o tym komu-
kolwiek. 

Dopiero w ubiegły piątek, je-

den z chłopców, zdesperowany i 
przestraszony, powiedział ojcu, 
że boi się wychodzić z domu. 
Zdumiony rodzic w rozmowie 
ze swoim synem dowiedział się 
co jest powodem takiego za-
chowania u jego „pociechy”. 
Mężczyzna pomocy poszukał u 
kępińskich policjantów. 

Funkcjonariusze natychmiast 
zajęli się tą sprawą. Podjęte 
przez nich działania, pozwoli-
ły ustalić wszystkich sprawców 
wymuszeń. Nastolatkowie za 
swoje czyny odpowiedzą teraz 
przed Sądem Rodzinnym i Nie-
letnich. 

NoM

Pies pogryzł chłopca
W sobotę w godzinach rannych w m. Nosale trzyletnie dziecko zostało pogryzione przez psa. Zwierze przy-

wiązane było przy budzie, a chłopiec chciał je pogłaskać. Dziecko po zaopatrzeniu medycznym zostało zwol-
nione do domu. Ponieważ pies nie był szczepiony, teraz poddany zostanie obserwacji w lecznicy dla zwierząt. 

W sobotnie przedpołudnie w 
m. Nosale trzyletnie dziecko 
zostało pogryzione przez psa. 
Chłopiec bawił na się na pod-
wórzu, na którym znajdował 
się przywiązany do budy pies 
sąsiada. W pewnym momencie 
dziecko podeszło bliżej żeby 
pogłaskać zwierze i wtedy pies 
ugryzł chłopca w prawy polic-
zek. 

Rodzice dziecka niezwłocznie 
przewieźli je do szpitala, po 
zaopatrzeniu medycznym ran, 
chłopczyk został zwolniony do 
domu. 

Właściciel psa poinformował 
przybyłych na miejsce zdarze-
nia policjantów, że pies nie 
miał szczepień ochronnych. 
Teraz zwierze zostanie poddane 
obserwacji w lecznicy wetery-

naryjnej. 
Zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, za uchylanie się od 
obowiązku ochronnego szc-
zepienia psów przeciwko 
wściekliźnie grozi kara grzywny. 
Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi KPP w Kępnie. 

NoM

Trzy osoby zginęły pod 
Ostrzeszowem

Trzy osoby zginęły w tragicznym wypadku drogowym pod Ostrzeszowem. W 
niedziele, 26 kwietnia około godziny 18.30 między Strzyżewem a Kotłowem kie-
rujący samochodem osobowym BMW stracił nagle panowanie nad pojazdem. 

Auto z impetem uderzyło w drzewo. Siła uderzenia była ogromna. 
samochód został niemal doszczętnie zniszczony.

Na miejscu zginął 30-letni kierowca samochodu, mieszkaniec po-
wiatu ostrowskiego. Żadnych szans na przeżycie nie mieli także po-
dróżujący z nim  dwaj pasażerowie w wieku 18 i 26 lat, mieszkańcy 
powiatów: ostrzeszowskiego i ostrowskiego.

Nie wiadomo jeszcze jakie były dokładne okoliczności tragedii. To 
wyjaśnić ma prowadzone przez ostrzeszowską policje dochodzenie 
pod nadzorem miejscowej prokuratury.

- Wstępne ustalenia pozwalają przypuszczać, że przyczyną wypadku 
była najprawdopodobniej nadmierna prędkość - przyznaje naczelnik 
Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostrzeszowie, podinspek-
tor Krzysztof Jędrzejewski. - Szczegóły dopiero poznamy. Samochód 
został zabezpieczony do badań. Dopiero po ich przeprowadzeniu bę-
dziemy mogli powiedzieć coś więcej.

Decyzją prokuratury ciała ofiar wypadku zabezpieczono do 
sekcji zwłok. Ich wyniki pozwolą ustalić m.in., czy mężczyźni 
byli trzeźwi. 

NoM

Kępno

Na zawsze rozstali 
się ze szkołą

24 kwietnia 2009 roku tegoroczni maturzyści z ZSP nr 2 
w Kępnie odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Całą uroczystość otworzył Dyrektor ZSP nr 2 w Kępnie An-
drzej Kowalczyk. Dziękował za mile spędzone chwile razem z 
absolwentami przez te cztery lata, a także życzył powodzenia 
na zbliżającej się maturze oraz trafnych wyborów w dorosłym 
życiu. Po ciepłych słowach skierowanych w stronę maturzy-
stów przez Dyrektora szkoły, nastąpiło wręczenie świadectw 
z wyróżnieniem oraz gratulacji za sukcesy sportowe. Czynno-
ści tej towarzyszyło prawdziwe wzruszenie, ale także szczere 
uśmiechy na twarzach maturzystów. Tego dnia mogli choć na 
chwilkę zapomnieć o Maturze z którą będą „walczyć” już od 
4 maja. Po wręczeniu świadectw z tzw. czerwonym paskiem, 
wszyscy mogli uczestniczyć w pokazie artystycznym przygoto-
wanym przez młodsze klasy specjalnie na tą uroczystość. Ar-
tyści dostarczyli uczestnikom troszkę humoru, który wynikał 
z ich gry aktorskiej. Po występach przewodniczący klas matu-
ralnych zostawili pamiątkę w postaci tabla, które złożyli na 
ręce Dyrektora. Rodzice, którzy także byli obecni w tym dniu, 
dziękowali przede wszystkim nauczycielom za wychowanie i 
dobre przygotowanie ich dzieci do Matury. Na zakończenie 
tak ważnego dnia maturzyści wręczyli kwiaty swoim wycho-
wawcom i dziękowali im za wsparcie i pomoc przez te cztery 
lata spędzone razem w murach szkoły. My również życzymy 
maturzystom pomyślności na egzaminie dojrzałości i szczęśli-
wych wyborów na „ścieżce” dorosłego życia.

Alicja
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Wędrówki po powiecie kępińskim 

Moja mała ojczyzna - Krzyżowniki
 Pierwsza historyczna 

wzmianka o wiosce pochodzi z 
1222 r. i dotyczy zakonu krzy-
żackiego, który osiadł w Krzy-
żownikach i okolicy. Po przej-
ściu wojsk mongolskich w 1241 
r. zakon zdecydował się na li-
kwidację swoich rychtalskich 
posiadłości. W dokumencie z 
14.03.1249 r. czytamy, że wice-
mistrz krajowy zakonu w Pru-
sach i Polsce Henryk von Ho-
henstein odstępuje biskupowi 
wrocławskiemu Tomaszowi I, 
wszystkie posiadłości w okoli-
cy Namysłowa. W latach 1558-
1883 w wiejskich księgach 
ławniczych pojawia się język 
polski. Historycy piszą: „jest to 
w ogóle pierwsza polska księga 
wiejska”. W 1642 r. na Śląsku 
przebywała IV armia szwedzka 
generała Torstensona, wów-
czas to za duszpasterzowania 
księdza Schasa cały majątek 
kościelny z Krzyżownik i Pro-
szowa z obawy przed Szwe-
dami został wywieziony do 
Polski. Miejscowość w starych 
dokumentach wymieniana jest 
jako Kreuzendorf, bowiem do 
1920 r. taką nazwę nosiła. W 
1907 r. zbudowano nową szosę 
z Rychtala przez Krzyżowniki 
do Proszowa. Według posta-
nowień traktatu wersalskiego 
wioska 20.01.1920 r. przejęta 
została przez administrację 
polską. Sympatie mieszkań-
ców – Ślązaków były wybitnie 
proniemieckie co oddają wy-

niki wyborów na początku lat 
dwudziestych XX wieku.

Miejscowość w XX wieku li-
czyła następującą ilość miesz-
kańców: 1928 r. – 353; 2004 r. 
– 191. Funkcję sołtysa pełnili: 
1937 r. – Jan Nowak; 1964 r. 
– Józef Łepko; 2005 r. – Piotr 
Augustynek. Do 1945 r. Krzy-
żowniki uchodziły za wzorową 
zamożną i gospodarną wioskę. 
Rolnicy potrafili wykorzystać 
urodzajną glebę. Poważne 
zmiany wśród mieszkańców na-
stąpiły po 1945 r. Wioska nale-
ży do gminy Rychtal. Pierwszy 
kościół parafialny we wiosce 
założyli i uposażyli Krzyżacy. 
Już w 1287 r. występuje tutaj 
pleban Jan. W 1638 r. kościół 
był pod wezwaniem Nawiedze-
nia NMP. Świątynia ta w 1650 
r. była drewniana. Obecny 
kościół murowany wzniesio-
ny został w 1751 r. sklepienie 
kolebkowe z lunetami zostało 
pokryte polichromią neoroko-
kową, w 1905 r. przez Józefa 
Langnera, zaś rokokowe wy-

posarzenie wnętrza pochodzi 
z drugiej połowy XVIII stule-
cia. Nad ołtarzem głównym w 
niszy ustawiono figurę Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, gotycką 
z około 1400 roku. W sześciu 
ołtarzach bocznych z bogatą 
dekoracją snycerską mieszczą 
się obrazy z II połowy XVIII 
wieku. Są to następujące ołta-
rze: Chrystus na krzyżu wśród 
dusz czyściowych; Św. Jan Ne-
pomucen; Św. Małgorzata; 
Zdjęcie z Krzyża; Mała Św. Ro-
dzina; Św. Barbara; `Ambona 
i chrzcielnica posiadają deko-
racje rzeźbiarską z płaskorzeź-
bami przedstawiającymi sceny 
z życia św. Jana Chrzciciela i 
historii drzewa Krzyża święte-
go. Organy zostały zbudowane 
przez organomistrza Scheflera 
z Brzegu w latach 1752-1754. 
Od 1998 r. trwają prace re-
montowe przy świątyni, od-
wilgocono kościół, w 2001 r. 
wyremontowano dach i kopu-
łę wieży, a 2003 r. założono ze-
gar z kurantami. Proboszczem 
parafii od 1997 r. jest ksiądz 
Andrzej Milian. Szkoła para-
fialna powstała już w XII wie-
ku, do której do XVIII wieku 
uczęszczały dzieci z całej pa-
rafii. Nauczycielem zawsze był 
organista. W 1860 r. wzniesio-
no nowy budynek szkolny. Do 
szkoły elementarnej chodziły 
dzieci z Krzyżownik, Zgorzel-
ca, Skoroszowa i Dworzyszcza. 
Obecnie dzieci uczęszczają do 

szkoły podstawowej w Rychta-
lu i młodzież do gimnazjum 
w Rychtalu. Przed II wojną 
światową w Krzyżownikach był 
dom dla ubogich. Działały tu-
taj następujące organizacje: 
Kółko Rolnicze; Kółko Włościa-
nek; Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej; Chór Pa-
rafialny; Biblioteka Młodzieży 
Męskiej; Dnia 14.10.1928 r. 
zorganizowana została przez 
ks. Dziekana Pawła Poled-
nię i nauczyciela Wincentego 
Marcinkowskiego pielgrzym-
ka autobusowa, w której wzię-
ło udział 35 osób. Pielgrzymi 
udali się do Grębanina, gdzie 
brali udział w nabożeństwie 
różańcowym, a następnie w 
Domu Katolickim uczestniczyli 
w przedstawieniu sztuk teatral-
nych i występnie chóru.21 W 
latach trzydziestych XX wieku 
działało we wiosce Towarzy-
stwo Czytelni Ludowych, które 
posiadało bibliotekę ruchomą 
z sześćdziesięcioma książkami. 
Bibliotekarką była Katarzyna 

Krowiarz, a opiekunem Win-
centy Marcinkowski. W 2006 
roku we wiosce działały nastę-
pujące organizację: Ochotni-
cza Straż Pożarna, której pre-
zesem był Marcin Kusiński, a 
naczelnikiem Tomasz Banasz-
czyk; Koło Gospodyń Wiejskich 
z przewodniczącą Małgorzatą 
Gawor; Wybitniejsze osoby 
związane z Krzyżownikami:

Jan Chryzostom Adamowicz, uro-
dzony około 1606 r. w Krzyżowni-
kach. Do zakonu paulinów wstąpił 
w 1626 roku, studia w zakresie 
filozofii i teologii odbył na Jasnej 
Górze i w Krakowie na Skałce. Do 
1649 r. był magistrem nowicjuszy 
na Jasnej Górze, gdzie dał się po-
znać jako mistrz życia wewnętrzne-
go. W latach 1650-1651 był defini-
torem prowincji i przeorem domu 
nowicjackiego w Częstochowie. 
Wykładał też teologię w studium 
zakonnym w Krakowie. Następ-
nie został przeorem w Pinczowie, 
gdzie podczas zarazy 876 chorym 
udzielił sakramentu chorych, a na-
stępnie 24.09.1652 r. padł ofiarą 
epidemii.

Ks. Paweł Polednia (29.06.1860-
1939), pochodził z miejscowości 
Luboszyce, z rodziny rolniczej 
średnio zamożnej, studnia teolo-
giczne odbył we Wrocławiu, a świę-
cenia kapłańskie z rąk biskupa Ro-
berta Herzoga przyjął 25.07.1885 
r. w katedrze wrocławskiej. Jako wi-
kariusz duszpasterzował w Oleśnie 
(1887-1891); w Chorzowie (1891-
1896), następnie był proboszczem 
w Wallendorffie (Włochy). Od 
08.11.1916 r. proboszczem w Krzy-
żownikach. w latach 1917-1925 

pełnił funkcję dziekana dekanatu 
rychtalskiego, a od 05.11.1925 r. 
dziekana dekanatu bralińskiego. 
Uchodził za kapłana wyrozumia-
łego i dobrotliwego, wrażliwego 
na los ubogich i chorych. Często 
odbywał spacery z psem po po-
lach i łąkach. W 1935 r. obchodził 
złoty jubileusz kapłaństwa. Od 
1938 r. wspierał go w pracy wika-
riusz ks. Leon Rogalewski. Dnia 
03.09.1939r. został przesłuchany 
na Gestapo, uwolniony i natych-
miast ponownie aresztowany, gdy 
do gospodarza Pawła Bienioska 
odezwał się po śląsku. Wówczas 
zabrano go do obozu w Buchen-
waldzie, gdzie zmarł.

Ks. Franciszek Hertel (1803-
1888), pochodził z Opola, święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1828 r. 
z rąk biskupa wrocławskiego Ema-
nuela Schimońskiego. W latach 
1835-1850 był dziekanem i pro-
boszczem rychtalskim, a następnie 
proboszczem w Krzyżownikach. 
Dnia 05.09.1859 r. wygłosił słynne 
kazanie z okazji poświęcenia fun-
damentów pod budowę nowego 
kościoła w Smogorzowie.     

Oprac H. Tyszkiewicz

Data Lista nr 1
PSL „Piast”

Lista nr 2
PPS Socjaliści

Lista nr 7
Narodowy Związek 
Robotniczy

Lista nr 8
Blok Narodowy

Lista nr 16
M n i e j s z o ś c i 
Narodowościowe

Sejm 5.11.1922 8 0 10 47 99

Senat 12.11.1922 0 0 21 30 53

Beręsewicz  na spotkaniu
z czytelnikami z Kępna
„ Gdy ktoś się zaczyta zawsze się czegoś nauczy ....”

W saloniku „ Między wierszami” autor wielu książek dla dzieci Paweł 
Beręsewicz  spotkał się z dziećmi klas I-III z Kępna. Szybko znalazł 
wspólny język  z dziećmi, których żywo interesowało wszystko co było  
i co jest związane z osobą autora ich ulubionych książek. Przedstawił 
się i opowiedział o sobie, pracy, rodzinie. Nie było to nudne opowia-
danie, ale miła konwersacja, jako anglista z zawodu wykorzystał mo-
ment, by dzieci pokazały  i pochwaliły się tym czego nauczyły się  na 
lekcjach angielskiego. Miał przygotowane wiele zabaw, które wiązały 
się  z książkami autora. Dzieci chętnie uczestniczyły w grach i zaba-
wach proponowanych przez autora. Pod koniec spotkania zadawały 
pytania na temat życia, twórczości, były też pytania natury osobistej. A 
potem podziękowanie pięknym bukietem i długa kolejka po autogra-
fy w zakupionych książkach.

Kim jest Paweł Beręsewicz? - Paweł Beręsewicz urodził się w 1970 roku w 
Warszawie. Jest autorem opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci, a także tłu-
maczem i leksykografem. Ukończył anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim i 
przez dłuższy czas uczył angielskiego w warszawskim liceum im. Reytana. Od 
2004 roku współpracuje z krakowskim wydawnictwem Skrzat. Nakładem tego 
wydawnictwa ukazały się między innymi: „Lalki Dorotki” (2004) i „Wieści 
domowe” (2005), wierszowana bajka „Akcja ratunkowa” (2005), zbiory opo-
wiadań „Co tam u Ciumków?” (2005) i „Pan Mamutko i zwierzęta” (2006) 
oraz powieść „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” (2005). „Ciumkowe historie w 
tym jedna smutna” (2007) to kontynuacja przygód rodziny znanej z „Co tam 
u Ciumków.

Skąd i kiedy pojawiła się pasja pisania książek? – Myślę, że zaczęła się 
od moich własnych dzieci, piszę dla dzieci i o dzieciach. Moim zda-
niem do dzieci najmłodszych dzieci przemawiają  wierszyki, bo jest 
w nich rytm a to wpada w ucho jak melodia, piosenka stąd myślę, że 
bardziej wierszyki przemawiają niż proza. Jeśli chodzi o starszych to 
różnie bywa, są osoby, które lubią taka grę słowem i to doceniają, ale 
są też osoby bardziej doceniające prozę. Poprzez słuchanie i czytanie 
książek dzieci widzą barwny otaczający ich świat.

Z jakim wydawnictwem pan współpracuje? -  Od początku współpracuję 
z krakowskim wydawnictwem „ Skrzat” i wydawnictwem „ Literatura” 
w Łodzi. Kiedy rozpoczynałem pracę wysłałem swoje propozycje do 
wielu wydawnictw, krakowskie odpowiedziało i współpraca trwa do 
dziś. 

Skąd czerpie pan pomysły na napisanie książki? Moją inspiracją są dzie-
ci, podsuwają mi pomysły poprzez zadawanie pytań, rozwiązywanie 
problemów, to ważne źródło informacji. Inspiracją są również moje 
wspomnienia z dzieciństwa. Tytuły czasem wymyślam, by zaintereso-
wać czytelnika i jak już mówiłem lubię bawić się słowem, jestem prze-
konany, że takie zabawy znajdzie w moich książkach czytelnik.

Ostatnio wydał pan słowniki  polsko – angielskie dla dzieci czy to nowa for-
ma? – Z wykształcenia jestem anglistą i to jest zgodne z moim wykształ-
ceniem. Na początku pracowałem wspólnie z innymi autorami nad 
wielkim słownikiem polsko – angielskim i angielsko – polskim wyda-
nym na Uniwersytecie w Oksforcie. Prace trawy prawie 5 lat. Obecnie 
wydane słowniki z ilustracjami zawierają wiele idiomów, przykłady ty-
tułów baśni i filmów co dzieci zbliża również do kultury.

Jakie zdobył pan nagrody i które ceni najbardziej? Honorowa nagroda 
„ Guliwer”, kilka razy nagrodę literacką  Kornela Makuszyńskiego – 
Statuetkę z brązu „ Koziołek Matołek”. Wszystkie cenię w zasadzie jed-
nakowo chociaż może nieco większym sentymentem darzę statuetkę 
z brązu. 

A teraz proszę kilka słów do czytelników.?
Wspólnym elementem  jest humor. Staram się w pogodny i wesoły 

sposób opisywać świat, obiecuję dobrą zabawę. Zachęcam do czytania 
będzie wesoło. 

Z autorem książek dla dzieci P. Beręsewiczem rozmawiała 
MaŁa
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Rozstrzygnięcie konkursu do programu 
edukacyjnego „Moje Dziecko idzie do szkoły”

27 kwietnia 2009 roku w Samorządowej Bibliotece Publicznej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla sześciolatków pod hasłem 
„ O zdrowie dbamy innych zachęcamy”

W konkursie wzięły udział 
24 przedszkola z powiatu Kę-
pińskiego. Organizatorem, 
a także fundatorem nagród 
była Powiatowa Stacja Sanitar-
no-epidemiologiczna, dział 
oświaty zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia, a przedstawicielem 
była Ewa Marszałek, która 
także była obecna na tej uro-
czystości. Dzieci, które uczest-

niczyły w tym dniu mogły od-
naleźć swoje prace, które były 
widoczne w jednej z sal. Zdro-
wie było głównym mottem 
tych prac, a były one wyko-
nane bardzo profesjonalnie. 
Dzieci wraz ze swoimi opieku-
nami z uśmiechem na twarzy 
uczestniczyły w tak radosnym 
dniu. Całą uroczystość otwo-
rzyła Wanda Lepka, która 

serdecznie powitała zapro-
szonych gości oraz bohaterów 
spotkania – dzieci. Najciekaw-
sze prace zostały uhonoro-
wane nagrodami oraz dyplo-
mami, a sponsorem głównej 
nagrody była Kępińska Inicja-
tywa Samorządowa, przedsta-
wicielem był Jarosław Skiba, 
który wręczał nagrody wraz z 
organizatorami. Komisja, któ-
ra czuwała nad pracami mia-
ła za zadanie wyłonienie tych 
trzech najlepszych. Wybór ten 
nie należał do najłatwiejszych, 
ponieważ wszystkie prace były 
godne podziwu i wszystkie za-
sługiwały na nagrodę główną. 
Mimo tego należało wybrać 
te, które najbardziej trafiły 
do serce Komisji konkurso-
wej. A zatem pierwsze miej-
sce należało do Przedszkola 
z Hanulina, które stanęło na 

najwyższym podium, drugie 
miejsce „wymalowało” sobie 
Przedszkole z Mikorzyna, któ-
re także swoimi pracami przy-
ciągnęło wzrok Komisji, trzecie 
i tym samym „brązowy medal” 
należał do Oddziału Zerowe-
go przy Szkole Podstawowej w 
Trzebieniu. Przedstawiciele 
z tych przedszkoli z uśmie-
chem na twarzy i radością w 
sercu odbierali 
nagrody z rąk 
przedstawicie -
la KIS-u Jaro-
sława Skiby. 
Radości nie 
było końca, po-
nieważ wszyst-
kie dzieci bio-
rące udział w 
tym konkursie 
otrzymały dy-
plomy i skrom-
ne upominki, 

które będą miłą pamiątką i 
wspomnieniem z tak radosne-
go dnia. Na zakończenie tej 
uroczystości wszyscy uczest-
nicy mogli jeszcze raz podzi-
wiać prace, które wypełniały 
wnętrze sali. Ten dzień z pew-
nością na długo zapisze się 
w pamięci dzieci, które brały 
udział w tym konkursie.

Alicja
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Gimnazjaliści 
już po egzaminach

W środę  23.04.2009 r. uczniowie gimnazjum pisali pierwszą część eg-
zaminu - test z wiedzy humanistycznej. W  czwartek pisali część matema-
tyczno – przyrodniczą a w piątek pisali trzecią - test z języka obcego. Pisa-
nie testu trwa dwie godziny, dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksją) 
czas może być przedłużony o dodatkową godzinę. Wszyscy uczniowie w 
Polsce piszą takie same testy. Prace zostaną zakodowane; sprawdzają je  
egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Przystąpienie do 
egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu cho-
roby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu, 
będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu. 

red

I Kępiński Festiwal „Grajmy razem”
 W sali kameralnej PSM w Kęp-

nie I stopnia odbył się 24 kwiet-
nia 2009r. I Kępiński Festiwal 
„Grajmy Razem” „ Per Aspera 
ad Astra”. Otwarcia festiwalu do-
konała Magdalena Michalczyk – 
W imieniu całej społeczności naszej 

szkoły witam na Festiwalu „ „Graj-
my razem” zorganizowanym przez 
PSM I stopnia im. A. Tansmana 
w Kępnie pedagogów, opiekunów, 
rodziców i uczestników młodych 
artystów z zaprzyjaźnionych szkół 
muzycznych. Cieszymy się, że odpo-
wiedzieliście na nasze zaproszenie i 
zechcieliście uczestniczyć  w naszym 
koncercie związanym ze wspólnym 
muzykowaniem. W programie zosta-
ną wykonane utwory klasyczne róż-
nych stylów wykonawczych, a także 
utwory rozrywkowe, popularne, me-
lodie ludowe i dziecięce kompozyto-
rów różnych narodów w wykonaniu 
„Młodych Muzyków” - uczniów i ab-
solwentów Szkół Muzycznych PSM I 
st. im. F. Chopina w Oleśnicy, PSM 
I st. w Sycowie, PSM I st. im. F. 
Chopina w Ostrzeszowie, PSM I st. 
im. A. Tansmana w Kępnie. Zespo-
ły w przeróżnej obsadzie i w różnych 
stylach wykonają po dwa utwory 
bardzo często znane. M. Michal-
czyk życzyła miłego słuchania i 
wielu wrażeń oraz muzycznych 
przeżyć. Uczestnikom połama-
nia stroików, popękanych strun 
i o najważniejsze wspaniałej za-
bawy. Koncert w sali kameralnej 
rozpoczęli młodzi artyści PSM z 
Sycowa prezentując utwory na 
akordeon (P. Gwiździel, M. Ma-
tyszczak) i skrzypce(K.Kuchta, J. 
Suska, A.Burek, K.Lipka, A. Dą-
browska, I. Zarębska). Następ-
nie uczniowie PSM I stopnia im. 
F. Chopina w Oleśnicy zaprezen-
towali utwory na fortepian ( M. 
Balińska, K.Baliński, S.Wojtasik, 
K. Halska). Kolejno zaprezen-
towały się zespoły instrumen-
tów jednorodnych  PSM  I st. Z 
Ostrzeszowa fortepian (T. Go-

rzelanny, Z.Gorzelanny, M.Pel-
ka, W.Nawrot, M. Stempin, 
P.Kulik, P.Szczypkowska, R.Słu-
pianek, N.Langner, D. Grzesiak, 
K. Podyma, M. Jarczak) gitara 
(A. Machoł, Z. Chruścik), trąbka 
(B. Świetlik, T. Prusinkiewicz, M. 

Bochyński) i PSM z Kępna forte-
pian (M. Chałupka, N. Wiśniew-
ska, K. Bagiński, J. Wiśniewska, 
A. Zimoch, D. Antczak, K. Ka-
sendra, M. Jelonek, M. Mońka, 
J. Pilich, O. Sroka, A. Zimoch, 
A. Juszczak, K. Matuszewska, 
M. Słowikowski, J. Olek, K. Żło-
bińska, K. Młot, K. Kacyna, M. 
Ajtner), gitara (A. Kowalińska, 
J. Krzemiński, I.Rojkiewicz, M. 
Figiel), L. Trojak i E.Trojak na 
saksofonie, oraz na akordeonie 
( T. Kotas, M. Skupiewski, M. 
Wróbel, P. Lo-
renz, M. Godek) 
. Wiele przeżyć 
dostarczyły ze-
społy mieszane 
z Ostrzeszowa, 
gdzie zapre-
zentowali się 
uczniowie w ze-
społach na trąb-
kę i fortepian 
(B. Świetlik, W. 
Plichta), skrzyp-
ce i fortepian 
(E.Ates, A. Krzy-
wańska,D. Dziu-

bińska, B. Świetlik), skrzypce, 
akordeon (P.Drzewicz, D. Drze-
wicz), skrzypce, fortepian ( E. 
Ates, A. Jarosik, D. Dziubińska, 
B. Świetlik) i zespoły mieszane 
PSM z Kępna: flet poprzeczny, 
fortepian ( M. Tomaszewska, K. 
Tomaszewska), skrzypce, forte-
pian (S. Adamska J. Grossek), 
flet poprzeczny, fortepian ( 
P.Kurbel, M. Tomaszewska, M. 
Mazurkiewicz), trąbka, fortepian 
( M. Bożek, K. Piasta), gitara flet 
poprzeczny, fortepian ( K. Ber-
ska, M. Skowronek, M. Kopis, W. 
Rebelski, A. Kowalińska, J. Wdo-
wiak, N. Olejnik). Kulminacyj-
nym punktem był koncert w ko-
ściele ewangielickim w Kępnie, 
który dostarczył zebranym wiele 
niesamowitych wrażeń i na dłu-
go pozostanie w pamięci słucha-
czy. Koncert wiązankę melodii 
ze znanych bajek zaprezentował 
pod batutą M. Michalczyk zespół 
instrumentalny z PSM I st. Im. 
A. Tansmana w Kępnie. Kolejny 
balsam dla ducha zaprezentowa-
li R. Matuszewski /saksofon /& 
P. Słociński / akordeon/. Pod 
kierunkiem Ł. Nowickiego z 
różnymi utworami wystapił Big – 
Band z PSM I st. z Ostrzeszowa. 
Dyrektor I. Korta podziękowała 
za występy i gratulowała umie-
jętności wszystkim uczestnikom. 
Każdy  otrzymał dyplom uznania 
I, II lub III stopnia. Pięknymi 
bukietami kwiatów dziękowali 
młodzi artyści nauczycielom, 
którzy przygotowali uczniów 
do koncertu i przyczynili się do 
uświetnienia koncertu. Dyplomy 
wręczono również nauczycielom 
przygotowującym uczniów do 
koncertu. Zamknięcia festiwalu 
dokonała M. Michalczyk. Slu-
chaczom długo jeszcze będzie 
w duszach grać muzyka, której 
mieli okazję posłuchać.

MaŁa

Promocja wydawnictw Starostwa 
Powiatowego w Opatowie

30 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie odbyło się 
otwarcie wystawy pt. „Pałacyki i dworki powiatu kępińskiego”. Ekspozycja 
ta jest częścią „Galerii Objazdowej” Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Kępnie. „Galeria Objazdowa” prezentuje wystawy plastyczne, autorskie i 
zbiorowe. Tym razem w ciekawy i przystępny sposób przybliża mieszkań-
com historię powiatu, prezentując jego zabytki architektoniczne. Obecna 
wystawa swoją treścią promuje najnowsze wydawnictwo Starostwa Powia-
towego w Kępnie z serii „Zeszyty Powiatowe nr 4” pt: „Pałacyki i dworki 
powiatu kępińskiego”. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu miała okazję 
zapoznać się z całą serią „Zeszytów Powiatowych”, a także innymi wydaw-
nictwami związanymi tematycznie z naszym regionem, które udostępniła 
zainteresowanym dyrektor biblioteki w Opatowie pani Katarzyna Szcze-
pańska.  Każda z książek wydanych przez Starostwo Powiatowe omawia 
inny temat dotyczący powiatu kępińskiego, między innymi: przyrodę, 
szlaki turystyczne, drewniane kościółki. Seria ta wypełnia dotychczasową 
lukę w informacji na temat powiatu. Warto więc ją promować i o niej mó-
wić, tym bardziej, że zawiera ciekawe, rzeczowe i wyczerpujące informacje 
na temat „skarbów” powiatu kępińskiego. Wystawie towarzyszyła ciekawa 
prezentacja multimedialna, udostępniona do celów edukacyjnych przez 
Starostwo Powiatowe w Kępnie i rozmowa na temat ciekawostek dotyczą-
cych ościennych miejscowości, z których przybyła młodzież uczestnicząca 
w  otwarciu wystawy. Okazało się, że można o nich dużo opowiadać, gdyż 
kryją w swojej historii legendy i fakty, które warto spisać i przechować w bi-

bliotekach. Spotka-
nie zorganizowano 
przy współpracy 
Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w 
Kępnie, Gminnej 
Biblioteki Publicz-
nej w Opatowie , 
Starostwa Powia-
towego w Kępnie 
i Stowarzyszenia 
Kulturalnego EU-
RO-ART.

Nat
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Spotkanie z historią w scenerii 
bralińskiego kościoła ewangielickiego

Członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Bralińskiej ser-
decznie zaprosili społeczność 
Bralina i nie tylko na spotkanie 
wspomnieniowe poświęcone ks. 
infułatowi Michałowi Lewkowi, 
postaci niezwykłej i wielce za-
służonej dla Tarnowskich Gór, 
a wywodzącej się z Bralina. Ks. 
Michał Lewek był niestrudzo-
nym obrońcą polskości, polskie-
go języka i kultury. To wybitny 
duszpasterz, organizator i ani-
mator życia polskiego na Gór-
nym Śląsku. Spotkanie odbyło 
się 26 kwietnia br. o godz. 16.15. 
w niezwykłej scenerii dawnego 
kościoła ewangelickiego w Brali-
nie. Zaproszeni goście: ks. kano-
nik dr Herbert Jeziorski z Tar-
nowskich Gór, który - jak mówi 
- miał szczęście i zaszczyt znać 
ks. Lewka osobiście, ks. Herbert 
to kanonik honorowy, członek 
Rady Wydziału Duszpasterskie-
go, sędzia Biskupiego Sądu Du-
chownego w Opolu, emeryt , au-
tor kilkunastu książek, licznych 
artykułów - głównie o Tarnow-
skich Górach, ks. kanonik dr 
Dariusz Smolnik, proboszcz pa-
rafii w Bralinie, Mateusz Jański 
z Wrocławia, członek Klubu In-
teligencji Katolickiej, Honorowy 
Obywatel Miasta Wrocławia, bra-
liniak z pochodzenia, spokrew-
niony z ks. Lewkiem , władze 
samorządowe: wójt Roman Woj-
tysiak, wicewójt Robert Kieruzal 
i sekretarz gminy Zbigniew Łat-
ka oraz Tadeusz Ambrozik – dy-
rektor Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Bralinie, 

Henryk Tyszkiewicz – prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kępińskiej i krewni ks. Michała: 
cżłonkowie rodziny Lemaników, 
Tomosiów i Musiałów oraz me-
dia. Zebranych witał Jacek Ku-
ropka - Z pewnością większość 
z tu obecnych we wnętrzu tego 
dawnego kościoła ewangelic-
kiego jest po raz pierwszy. I nic 
dziwnego, bowiem od pierwszej 
połowy lat 70. ubiegłego wieku, 
czyli od ponad 30 lat, kościół był 
wyłączony z użytku. Niemal od 
początku działalności Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Braliń-
skiej, czyli od kwietnia ubiegłe-
go roku, chcieliśmy, by - mimo 
bałaganu, jaki tu panował, brud-
nych, podrapanych i popisa-
nych ścian, pajęczyn – wreszcie 
„ożywić” i pokazać to miejsce 
ogółowi. Nasz pomysł spotkał 
się z akceptacją i przychylnością 
władz samorządowych gminy 
Bralin, które oddały nam obiekt 
w użyczenie do końca br. Ponad 
tydzień temu, 17 kwietnia br., 

zaangażowaliśmy się w sprząta-
nie kościoła. Do pracy stawiło 
się 30 osób – nie tylko członków 
Stowarzyszenia. Warto podkre-
ślić, że liczną grupę stanowiła 
młodzież. Pracy mieliśmy sporo. 
Wnętrze kościoła sprzątaliśmy, 

potem jeszcze trzykrotnie. Przed-
stawił historię kościoła ewange-
lickiego. Okazją do dzisiejszego 
spotkania jest przypomnienie 
osoby ks. Michała Lewka, który 
przez 44 lata był proboszczem w 
Tarnowskich Górach, a urodził 
się tu, w Bralinie. Kim był ten 
niezwykły ksiądz z niewielkiego 
miasteczka leżącego wówczas w 
granicach Śląska? O tym prozą, 
wierszem i piosenką opowiedzia-
ła nam bralińska młodzież

W programie słowno-muzycz-
nym wystąpili  uczniowie Gim-
nazjum w Bralinie i absolwen-
tom tej szkoły: Izabela Chwołka, 
Joanna Grossek, Weronika 
Matschay, Ewa Niełacna, Marta 
Puchała, Michał Böhm, Mikołaj 
Matschay i Wojciech Wojtysiak. 
Pomocą słuzył Dariusz Hełka, 
nauczyciel muzyki, scenariusz 
imprezy opracował J. Kuropka, 
polonista z Gimnazjum w Bra-
linie i członek Stowarzyszenia. 
Spotkanie nie byłoby możliwe 
do zorganizowania, gdyby nie 
przychylnośći pomoc wójta R. 

Wojtysiaka i pana dyrektora T. 
Ambrozika. Dr H. Jeziorski po-
dzielił się wspomnieniami. Od 
razu jak tylko przybył od razu za-
brał się do pracy, w sposób me-
todologiczny ułożył ankietę, któ-
ra pozwoliła mu dowiedzieć się  

ilu ludzi jest katolikami, ewngie-
likami, żydów i innych wyznań 
więć szanujmy się wzajemnie i 
bądxmy dla siebie braćmi. Był 
wielkim humanistą. Kiedy już 
nie widział musiano mu czytać. 
Sam jako pierwszy prowadził ka-
techizację dla dorosłych i prowa-
dził wykłady dla inteligencji ka-
tolickiej. Był przyjacielem szkół, 
bo  jak mawiał tam gdzie będzie 
rzetelna solidna wiedza, dobre 
nauczanie a również dojrzałe 
i odpowiedzialne wychowanie 
tam będzie pięknego człowie-
czeństwa budowanie. Ksiądz Su-
iara zwracająć się do ks. Michała 
prosił o pomoc dla chłopców z 
rodzin biedniejszych o wsparcie 
gdzie mogliby przenonocować, 
żywić się i uczyć. Znalażł siero-
ciniec, który wyremontowano 
i powstała bursa , gdzie mogli 
się uczyć i zdać maturę. Mał się 
o tym mówi.... Wspomnieniami 
podzielił się również  M. Jański. 
Bralin może być dumny ze swo-
jego rodaka. 

MaŁa  

Absolutoryjne spotkanie w 

Zarządzie Rejonowym ZERiI w Bralinie
W dniu 23.04.2009 r. odbyło się w siedzibie związku emerytów w Brali-

nie spotkanie zarządów kół terenowych i prezydium oddziału. Na  spo-
tkaniu przewodniczący  Alojzy Leśniarek witał gości sekretarza Z. Łatkę, 
zebranych członków związku  oraz media. Przewodniczącym zebrania zo-
stał S. Mirowski. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Rejono-
wego  w Bralinie bardzo obszerne i wnikliwe złożył przewodniczący Alojzy 
Leśniarek. Na chwilę obecną oddział liczy 650 członków. Związek obej-
muje swym działaniem Gminy: Bralin, Rychtal (Drożki), Baranów (Łęka 
Mroczeńska), skupia 12 kół terenowych. Omówił dokładnie działalność 
komisji problemowych. Komisja socjalno – bytowa rozpatrywała wnioski 
na zapomogi i przede wszystkim była zaangażowana w rozdzielenie żyw-
ności z Banku Żywności w Poznaniu. Trzeba dodać, że w tej zaszczytnej  
akcji dla dobra ludzi jesieni  oraz potrzebujących pomocy współpraco-
wały zarządy kół terenowych, zarząd oddziału, GOPS, sołtysi i wielu ludzi 
dobrego serca. Na dużą uwagę zasługuje działalność komisji kultury i 
historycznej, które obejmują swym działaniem organizacje imprez i wy-
cieczek  a tych jest przeogromna ilość. Tradycją stały się pielgrzymki do 
Częstochowy, Lichenia, turnusy nadmorskie, których jest kilka rocznie 
do Pobierowa i Chłapowa  oraz wycieczki zagraniczne do Czech (Skalne 
Miasto, Praga) z przewodnikiem J. Leśniarkiem. Pięknie prowadzona 
jest kronika oddziału przez  Ł. Wieloch. Zespół śpiewaczy „ Ale Babki” 
wyjechał na koncerty do DPS w Rzetni i Marszałkach przyjmowany przez 
podopiecznych bardzo sympatycznie oraz uświetnia prawie wszystkie 
imprezy w oddziale i gminie Bralin. Przewodniczący podkreślił bardzo 
dobra pracę w kołach, wzorowo pracuje koło w Łęce Mroczeńskiej. Cie-
szy  praca i zaangażowanie na rzecz ludzi jesieni, którzy potrzebują po-
mocy i życzliwości ze strony drugiego człowieka a taką pomocną dłoń  i 
zrozumienie znajdą w każdym  kole i oddziale w Bralinie. Docenił duże 
zaangażowanie i pracę skarbników kół. Wspaniale układa się współpraca 
z Klubem Seniora w Kępnie, nawiązano współpracę z sekcją emerytów 
ZNP. Bardzo dokładnie omówił sprawy finansowe, dokumentacja prowa-
dzona prawidłowo. Przewodniczący podziękował wszystkim  zarządom i 
ludziom dobrego serca za pracę na rzecz ludzi jesieni. Z uznaniem mówił 
o wspaniałej współpracy z Urzędem Gminy w Bralinie.  Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący H. Kupczak.  Na koniec wnio-
ski w dalszym ciągu realizować imprezy integrujące środowisko, dbać o 
kondycję finansową i dostarczyć materiały do strony internetowej. Pod 
względem finansowym w porównaniu z innymi jednostkami oddział w 
Bralinie wypada bardzo dobrze. Wystąpił z wnioskiem o absolutorium, 
które zarząd otrzymał jednogłośnie. Sekretarz gminy pogratulował i po-
dziękował za aktywne włączanie się w życie społeczności. Jesteście grupą 
ludzi, która aktywnie kreuje działalność socjalna i pomoc dla drugiego 
człowieka, potraficie zagospodarować czas nie tylko dla siebie, ale i dla in-
nych o czym świadczą turnusy, wycieczki, spotkania i imprezy. Postrzegam 
państwa jako wzory dla młodszych do naśladowania i miło, że tak dobrze 
dzieje się w waszej organizacji. Ci co zamierzają pracować dla ludzi jesie-
ni i działać na rzecz tego środowiska powinni tu przyjeżdżać i uczyć jak 
włączać się w działalność kulturalną na rzecz środowiska i jak pracować 
dla ludzi jesieni i jak im pomagać. Bardzo dokładnie przedstawił pracę 
gminy w różnych sferach działania, plany i zamierzenia, bo te żywo inte-
resują emerytów a wszystko na miarę możliwości finansowych gminy. O 
pracy komisji mówili przewodniczący przedstawiając co jeszcze będzie re-
alizowanie w tym roku. Bardzo ciepło i w superlatywach wypowiadali się 
zebrani na temat pracy  urzędu gminy podkreślając docenianie petenta 
i życzliwą atmosferę, albowiem wizerunek gminy zmienił się dla dobra 
wspólnego. Jak wspomniał sekretarz wprowadzono narzędzia informa-
tyczne i teraz każdy w dowolnej chwili może uzyskać pełną informację 
na dany temat. Zachęcił do udziału w konkursach organizowanych przez 
gminę. S. Mirowski przypomniał terminy wyjazdów na turnusy wczasowe 
i wycieczki. Planuje się turnus  w rejon górski, piknik w Nowej Wsi Ksią-
żęcej i Mnichowicach oraz imprezy integracyjne. Spotkanie zakończono 
wnioskami do dalszej realizacji.

MaŁa 
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MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY 
JĘZYKOWE W KĘPNIE

W Kępińskiej Szkole Języków 
można już zdobywać europejskie 
certyfikaty językowe TELC. Co to 
oznacza? Oznacza to, iż w naszej 
szkole jest możliwość przystąpienia 
do  międzynarodowego egzaminu 
TELC, który bada indywidualne 
kompetencje językowe zgodne z 
ramami wyznaczonymi w Europie. 
Oznacza to również, że coraz więcej 
ludzi z coraz większej liczby kra-
jów rozpoznaje certyfikaty TELC i 
umiejętności językowe wynikające z 
posiadania owych certyfikatów. Ina-
czej rzecz ujmując można stwier-
dzić, iż certyfikaty językowe TELC 
ukazują, jaki poziom umiejętności 
językowych został osiągnięty przez 
daną osobę niezależnie od tego, w 
jakim kraju był zdawany egzamin, 
gdyż warunki ich przeprowadzania 
są wszędzie jednakowe. 

Słowo TELC to skrót od nazwy 
„The European Language Certifi-
cates” i odnosi się do europejskiego 
systemu testowego. Każdego roku 
100.000 osób potwierdza znajo-
mość języka w sesjach egzaminacyj-
nych TELC.

KSJ otrzymała licencję na prze-

prowadzenie egzaminów TELC, 
jednak nie było to takie łatwe. Szko-
ła musiała wykazać wysoki poziom 
nauczania, także lektorzy poddani 
zostali ocenie. Szkoła posiada czte-
rech nauczycieli przeszkolonych i 
upoważnionych licencją do prze-
prowadzania egzaminów z języka 
angielskiego oraz niemieckiego. 
Warto podkreślić, iż jesteśmy jedy-
ną szkołą w okolicy, która posiada 
wspomnianą licencję, jest to zatem 
ogromne wyróżnienie nie tylko dla 
naszej szkoły, ale i dla Kępna. Za-
równo licencje dla szkoły, jak i dla 
egzaminatorów wydaje Centrala 
TELC we Frankfurcie nad Menem. 
Podobnie jest z certyfikatami, które 
otrzymują osoby przystępujące do 
egzaminu. Sam egzamin zdaje się 
w ośrodku egzaminacyjnym, jakim 
jest nasza szkoła, jednak wszyst-
kie certyfikaty wydaje Centrala we 
Frankfurcie.

Międzynarodowe certyfikaty 
TELC ze znajomości języków ob-
cych są uznawane w całej Europie. 
Dokumentują one osiągnięcia z 
określonego poziomu sprawności 
językowych z wybranego języka ob-

cego. Poza tym dowodzą umiejętno-
ści efektywnego porozumiewania 
się z ludźmi, np. z kierownictwem, 
szefem, nauczycielem czy profe-
sorem, pochodzącymi z różnych 
krajów Europy. Nasze sprawności 
językowe zostają zatem udokumen-
towane bez względu na nasz wiek 
czy powód, dla którego uczymy się 
języka czy przystępujemy do egza-
minu. 

Umiejętności językowe są obecnie, 
częściej niż kiedykolwiek, kluczem 
do sukcesu. Początek XXI wieku 
charakteryzuje usuwanie przeróż-
nych barier, czego dowodem jest 
chociażby ekspansja Unii Europej-
skiej łącznie z kolejnymi państwami 
pragnącymi do niej dołączyć. Wraz 
z wprowadzeniem wspólnej waluty 
wzrosła możliwość poruszania się 
po całej Europie, ale ważną na tym 
polu barierą pozostaje nadal język. 
Problem barier językowych doty-
ka wielu ludzi, którzy są zmuszeni 
do opuszczenia swojego własnego 
kraju. W dzisiejszych czasach zna-
jomość angielskiego powinna być 
standardem. Certyfikat TELC po-
może zatem wykorzystać życiową 
szansę.

KSJ prowadzi również kursy przy-
gotowujące do egzaminu TELC. 
Można u nas także sprawdzić swoją 
wiedzę poddając się testom wstęp-
nym. A te osoby, które czują się na 
siłach, mogą po prostu przystąpić 
do egzaminu na wybranym pozio-
mie.

Na koniec warto podkreślić, iż 
certyfikaty TELC honorowane są 
przez pracodawców oraz przez 
uczelnie krajów Unii Europejskiej 
oraz przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i służby cywilne.

red

Licencjonowany ośrodek 
egzaminacyjny TELC

CERTYFIKAT TELC POMOśE CI
WYKORZYSTAĆ TWOJĄ śYCIOWĄ SZANSĘ!

Szkoła organizuje kursy przygotowujące do egzaminów
oraz międzynarodowe egzaminy TELC na róŜnych

poziomach językowych: A1, A2, B1, B2
(język niemiecki i język angielski)

Kępno, ul. Poniatowskiego 16
tel. 062 78 203 21, kom. 0607 420 321, 

www.szup.pl

Półfinał Wojewódzki w Unihokeju Chłopców

Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej 2008/2009

 
Dnia 27 kwietnia 2009 r. w Hali KOSiR w Kępnie odbyły się półfi-

nały w unihokeju chłopców. Do półfinału zakwalifikowały się: SP z 
Siedlec, SP Gułtowy, SP nr 4 z Jarocina i SP z Mikorzyna. Kolejność 
gier: SP Siedlce – SP Mkorzyn 9:4, SP Gułtowy – SP nr 4 Jarocin 
3:3, SP Mikorzyn  - SP nr 4 Jarocin 5:2, SP Siedlce – SP Gułtowy 4:1, 
SP Mikorzyn – SP Gułtowy 2:6, SP nr 4 – SP Siedlce 1:9. Kolejno 
uplasowały się:
I miejsce - SP Siedlce
II miejsce - SP Gułtowy
III miejsce - Mikorzyn
IV miejsce – SP nr 4 Jarocin
Najlepszym zawodnikiem został Mateusz Stempin z Mikorzyna, 

najskuteczniejszym zawodnikiem Jonasz Ksiąg z Siedlec, najlepszy 
bramkarz Krzysztof Krzysztof Nitsche z Gułtowych. Sędzią zawo-
dów Adam Kopis. Nad całością i organizacją czuwał A. Kłodnicki.

MaŁa Integracyjne spotkanie zaprzyjaźnionych 
szkół z kulturą i językiem angielskim
„chcemy pokazać dzieciom, iż nauka języka nie musi być nudna”

Dnia 15.04.2009 w Szkole Pod-
stawowej w Opatowie odbyło 
się II spotkanie integracyjne z 
dziećmi ze Szkoły Podstawowej 
w Myjomicach. Spotkanie pod 
tytułem „Spotkanie z kultura 
i językiem angielskim” miało 
na celu nie tylko integracje ale 
dalsze poznanie kultury Wiel-
kiej Brytanii oraz doskonalenie 
umiejętności językowych. Dzieci 
zostały podzielone na 4 grupy 
noszące nazwy państw angloję-

zycznych i walczyły w swoich ka-
tegoriach wiekowych (juniorzy, 
seniorzy) o puchar Wielkiej Bry-
tanii. Pod nadzorem nauczycieli 
anglistów Katarzyny Pindor oraz 
Elwiry Tuz oraz  dzieci najpierw 
doskonaliły język poprzez dialo-
gi, kalambury oraz karaoke, na-
stępnie pod nadzorem nauczy-
ciela w-fu Przemysława Durleja 
oraz grona pedagogicznego w 
Opatowie rozegrały mecze jak i 
stawiły czoło torom przeszkód. 

Podczas krótkiej przerwy dzieci 
zaproszone zostały na poczęstu-
nek oraz ciepła herbatę.  Pierw-
sze tego typu spotkanie zorgani-
zowane zostało zimą  tego roku i 
objęło klasy IV-VI. Ponieważ spo-
tkanie powiodło się i zamierzone 
cele zostały osiągnięte nauczy-
ciele postanowili kontynuować 
tego typu spotkania: „chcemy 
tylko pokazać dzieciom iż nauka 
języka nie musi być nudna”

SP Opatów



29 kwietnia 2009

kępno 11

LUDWIK ASŁANOWICZ (1893-1984). NAUCZYCIEL W LASKACH (1945-1968).
Ludwik Asłanowicz urodził się 

19 stycznia 1893 w Humniskach. 
Ojciec jego był zarządcą mająt-
ku ziemskiego, matka Helena z 
domu Marciak zajmowała się do-
mem.  W rodzinie Asłanowiczów 
panowała atmosfera szacunku 
do nauki i kultury. Ojciec intere-
sował się malarstwem i miał ga-
lerię obrazów olejnych. Ludwik 
od dziecka wykazywał zaintere-
sowanie nauką. Po ukończeniu 
szkoły średniej rozpoczął studia 
medyczne i matematyczne we 
Lwowie. 

Jako poddany Franciszka Józe-
fa cesarza Austro-Węgier z pew-
nością służył w armii austro-wę-
gierskiej i brał udział w I wojnie 
światowej. W listopadzie 1918 
bronił Lwowa przed oddziała-
mi wyzwoleńczymi Ukrainy. Jak 
wspomina płk Karol Baczyński, 
ppor. Ludwik Asłanowicz dowo-
dził plutonem w Szkole Sienkie-
wicza. Potem był oficerem II ba-
onu 1 pułku strzelców lwowskich 
i dowodził kompanią. Wyróżniał 
się w akcjach bojowych, dnia  8 
grudnia 1918 został ranny w bi-

twie pod Kulparkowem. 
Jego pododdział obsadzał 
tor kolejowy od mostu 
Skniłowskiego do mostu 
Stryjskiego i Persenków-
kę. Wspomina też o nim 
w swoich wspomnieniach 
płk. Mieczysław Boruta-
Spiechowicz. Formalnie 
przyjęty został do Wojska 
Polskiego dekretem Na-
czelnego Wodza z dnia 11 
IV 1921, w stopniu pod-
porucznika sanitarnego 
rezerwy. Wobec zakoń-
czenia działań wojennych 
wkrótce został zwolniony 
do cywila.

Inflacja w latach 1917-
1923 spowodowały zuboże-
nie rodziny Asłanowiczów, 

a zgromadzone środki na naukę 
przepadły. To spowodowało, ze 
Ludwik samodzielnie pracował 
na swoje utrzymanie jako na-
uczyciel w domach zamożnych 
Lwowian. Przygotowywał swoich 
uczniów do egzaminów państwo-
wych. Jego uczniowie bezbłędnie 
zdawali  egzaminy państwowe.

Losy Ludwika Asłanowicza i ro-
dziny w drugiej wojnie światowej 
nie są znane, szczęśliwie ją prze-
żył i w poszukiwaniu pracy wyru-
szył wraz z siostrą Zofią Sztofflo-
wą na zachód. Trafili do Lasek 
koło Kępna i  1 września 1945 
r podjęli pracę w Szkole w La-
skach k/Kępna. Zofia Sztofflowa 
(siostra Ludwika) pracowała w 
Laskach przez rok, potem wyje-
chała do Wrocławia i pracowała 
jako nauczycielka. Jej córka Ewa 
natomiast była pracowniczką 
Biblioteki Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Ludwik został w La-
skach i uczył języka angielskiego 
i śpiewu.  Do Lasek przywiózł ze 
sobą cały uratowany dobytek, 
plecak książek które stały się 
zaczątkiem biblioteki szkolnej a 
potem biblioteki gminnej zało-
żonej w 1946 r. Był ich kierow-
nikiem aż do chwili opuszczenia 
Lasek. W czasie wojny stracił 
dokumenty ukończenia szkół. 
Maturę pedagogiczną złożył eks-

ternistycznie w 1945 r w Liceum 
Pedagogicznym w Krotoszynie*.  
Egzaminatorzy na pytanie do-
tyczące przeczytanych książek 
przez Ludwika Asłanowicza usły-
szeli  tyle tytułów i takich których 
nie znali, że egzamin na tym py-
taniu zakończyli.

Siedmioklasowa Publiczna 
Szkoła Powszechna w Laskach 
w 1945 r liczyła 250 uczniów po-
dzielonych na 8 oddziałów. Lu-
dwik Asłanowicz był opiekunem 
Szkolnego Koła Oszczędności 
(SKO). W 1947 r na podstawie 
zarządzenia władz wprowadzo-
no nauczanie języka rosyjskiego. 
3 listopada 1948 roku obowiąz-
kowo powołano Koło Młodzie-
żowe Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko Radzieckiej. Od 1949 r. 
prowadzono intensywnie kam-
panię likwidacji analfabetyzmu 
oraz upowszechniano radziecka 
literaturę, muzykę, film, teatr. 
W szkole w Laskach realizacja 
takich haseł odbywała się bar-
dzo roztropnie, nie stosowano 
żadnych nacisków. Duża w tym 
zasługa kierownika Szkoły. Wła-
dysława Toporowicza oraz Lu-
dwika Asłanowicza którzy obiek-
tywnie przedstawiali uczniom 
powojenne realia stosunków 
polsko-radzieckich.    

Ludwik Asłanowicz był praw-
dziwym poliglotą. Znał języki 
klasyczne (grekę, łacinę, język 
francuski) i nowożytne zachod-
nie (język angielski, j. niemiec-
ki). Języki obce były jego pasją i 
ze znawstwem wypowiadał się o 
kwestiach języka hinduskiego i 
arabskiego. Uczył w szkole języka 
rosyjskiego. Był uzdolniony mu-
zycznie, uczył śpiewu i prowadził 
chór szkolny, grał na skrzypcach. 
Często akompaniował występom 
szkolnym w tym tanecznym. 

W 1955 r zorganizował Mło-
dzieżowe Koło Filatelistyczne. 
Cieszyło się ono dużym zainte-
resowaniem młodzieży. Zbiera-
nie znaczków pocztowych było 
dla młodzieży w Laskach swoje-
go rodzaju „oknem na  świat”. 
Członkowie koła filatelistycz-
nego do którego również nale-
żałem dzięki niemu jako opie-
kunowi nawiązywali kontakty 
filatelistyczne z całym światem. 
Korespondowałem i wymienia-
łem znaczki pocztowe z filatelist-
ką z Nowej Zelandii, i Japonii, 
z Czechosłowacji i ZSRR. W li-
stach pisanych w języku angiel-
skim lub rosyjskim opisywaliśmy 
Laski i swoje zainteresowania. 
Znaczki pocztowe uczyły geogra-
fii, biologii, historii Polski, Euro-
py i Świata. Dzięki znaczkom, w 
szkole podstawowej zetknąłem 
się z wydaniami filatelistycznymi 
Poczty Polskiej Londyńskiej. Wy-
dawnictwa te trafiły do Lasek ra-
zem z żołnierzami Armii Gene-
rała Władysława Andersa którzy 
wrócili po wojnie do kraju. W 
owym czasie nie docenialiśmy 
wartości materialnej tych rary-
tasów filatelistycznych i często 
stawaliśmy się łatwym łupem 

handlarzy. Z filatelistyką jestem 
związany do dzisiaj, a nawet  by-
łem członkiem Komisji Rewizyj-
nej Oddziału PZF w Poznaniu 
oraz członkiem redakcji Wiel-
kopolskich Wiadomości Filate-
listycznych.

Ludwik Asłanowicz pomagał 
również w tłumaczeniu tekstów 
obcojęzycznych wszystkim któ-
rzy się do niego zwracali o po-
moc w tłumaczeniach. Jedną z 
tych osób była moja babka Ma-
ria Gawińska, która otrzymywa-
ła francuską rentę górniczą po 
swoim mężu. Ludwik Asłano-
wicz nigdy nie odmawiał pomo-
cy w tłumaczeniach tym którzy 
się do niego zwracali i zawsze 
robił to bezinteresownie.

Ludwik Asłanowicz często wy-
jeżdżał do siostry i jej rodziny we 
Wrocławiu skąd przywoził nam 
walory filatelistyczne. Wtedy 
też z kolegą Jerzym Samulskim 
zastępowaliśmy go w Bibliotece 
Gminnej. Kolega Jerzy Samul-
ski ukończył studia chemiczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim.  
Wyjazdy Ludwika Asłanowicza 
do rodziny we Wrocławiu były 
przyczyną jego małej integracji 
ze środowiskiem wiejskim w La-
skach.

W 1968 r w wieku 75 lat prze-
szedł na emeryturę. Moje kon-
takty z nim w tym roku uległy 
również rozluźnieniu, gdyż na 
stałe wyjechał do Wrocławia i 
zamieszkał przy ul. Pasteura. 
Wspomnieniami często wracał 
do Lasek i utrzymywał korespon-
dencyjne kontakty z Feliksem 
Linke. Zmarł 31 lipca 1984 r we 
Wrocławiu. 

Dzisiaj przyszedł czas na za-
chowanie pamięci o Ludwiku 
Asłanowiczu. W mojej pamięci 
zajmuje miejsce szczególne. On 
nauczył mnie szacunku do książ-
ki, do wartości słowa zawartego 
w książkach. Dzisiaj jestem nawet 
aktywnym członkiem Wielkopol-
skiego Towarzystwa Miłośników 
Książki. Ludwik Asłanowicz ma 
wielkie zasługi w krzewienia 
czytelnictwa w Laskach i jako 
założyciel Biblioteki w Laskach 
powinien być  patronem tej bi-
blioteki

Kazimierz Krawiarz  

Źródła: Centralne Archiwum 
Wojskowe (Kamil Stepan), in-
formacje Feliksa Linke, Marii 
Nowak, Obrona Lwowa 1-22 
listopada 1918 T.I. (relacje 
uczestników). Warszawa  1991. 
*Seminarium Nauczycielskie i 
Liceum Pedagogiczne w Kro-
toszynie 1908-1970. Księga Pa-
miątkowa 2008 wydana z okazji 
Jubileuszowego Zjazdu Absol-
wentów13-15 czerwca 2008, Flo-
rian Piasecki „Laski w Kotlinie 
Pomianki”. Poznań 1998. Dzię-
kuję Kol. Stanisławowi Wylędze 
z Mroczenia oraz Marianowi  
Stężale z Wrocławia  za pomoc w 
ustaleniu daty śmierci Ludwika 
Asłanowicza, USC Wrocław Nr 
3900/1984.   

Teatr Profilaktyczny 
w Gimnazjum w Opatowie

11 marca 2009 w Gimnazjum 
im. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Opatowie gościli akto-
rzy z teatru profilaktycznego. W 
ramach kampanii ,, Zachowaj 
Trzeźwy Umysł’’ wystawili spek-
takl ,, Szczęście za rogatką” ‘po-
ruszający  tematykę uzależnień 
od środków odurzających oraz 
konsekwencje z tym związane. 
Przedstawienie zwracało też 
uwagę na przemoc i agresję w 
szkole i w domu. W tymże spek-
taklu, którego mottem były sło-
wa Janusza Korczaka :

,, wszystkie problemy dotyczące 
młodzieży powinny być rozwiązy-
wane tylko z jej uczestnictwem’’ 
rozmawiano o koszmarze jakim 
jest narkomania. Poszczególne 
sceny przeplatane piosenkami 
ukazały tragiczne losy różnych 
bohaterów, którzy walczyli, wal-
czą i będą walczyć z tym zagroże-
niem. Spektakl ten namawiał do 
szukania dróg alternatywnych, 
konstruktywnego działania, któ-
re daje poczucie własnej wartości 
i siły do przyjaźni i zrozumienia.

Należy podkreślić, iż spektakl 
ten zapoczątkował otwarcie te-
gorocznej kampanii ,, Zacho-
waj Trzeźwy Umysł ‘’ w gminie 
Łęka Opatowska pod okiem 
koordynatora akcji Waldemara 
Muchy. 

red
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Spotkanie samorządowców 
w Baranowie

We wtorek 21 kwiet-
nia w sali konferen-
cyjnej budynku wie-
lofunkcyjnego na 
osiedlu Murator w 
Baranowie odbyło 
się spotkanie samo-
rządowców powiatu 
kępińskiego. W jego 
trakcie wójtowie gmin 
tworzących powiat, 
starosta oraz przed-
stawiciele Rad Gmin 
omówili bieżące za-
gadnienia i problemy związane z funkcjonowaniem poszczegól-
nych samorządów gminnych. Gminę Baranów reprezentowali: Jan 
Sarnowski – Wójt gminy Baranów oraz Anna Brust - Przewodniczą-
ca Rady Gminy w Baranowie.

red.

Lobbowanie na rzecz kępińskiej Synagogi
W sobotę, 25 kwietnia 2009 r. w 

kępińskim Ratuszu o godz. 10.00 
rozpoczęło się spotkanie w któ-
rym uczestniczyli wiceburmistrz 
Jolanta Jędrecka, Przewodniczą-
cy Rady MiG  Kępno Andrzej 
Stachowiak, sekretarz urzędu 
Zdzisław Mędel, Edward Luft 
– historyk i bibliotekarz z Uni-
wersytetu w Waszyngtonie, który 
poszukuje źrodeł informacji na 
temat Żydów w Wielkopolsce, dy-
rektor Kępińskiego Muzeum J. 
Wojciechowsk, także członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciele  Syna-
gogi w Ostrowie Wielkopolskim 
dr Włodzimierz Grabowski, Mi-
rosław Biernaczyk, Krystian Nie-
łacny, Mirosław Łapa oraz Mag-
dalena Bendzińska z Referatu 
Promocji i Informacji i media. 

Gości witała i prezentacji doko-
nała wiceburmistrz J. Jędrecka 
i krótko wspomniała o rewitali-
zacji rynku. Dzisiejsze spotkanie 
być może pozwoli nawiązać kon-
takty i przyniesie wiele dobrego 
na co liczymy. Przedstawiła plan 
spotkania. Na początek goście 
obejrzeli krótki film o Kępnie.
Gość z Waszyngtonu mile za-
skoczony był takim przyjęciem. 
Obecnie zajmuje się  historią  
Żydów od 1772 do 1846, zaj-
muje się wszystkimi gminami w 
Wielkopolskie, pracuje od 2221 
lat nad nową książką, która ma 
już ponad 500 stron i podał kil-
ka danych o tej książce, promo-
cja będzie na Uniwersytecie  A. 
Mickiewicza w Poznaniu. Miro-
sław Łapa wspomniał o ksiażce 

napisanej o kępińskich Żydach. 
Dyrektor muzeum przedstawi 
judaika jakie związane są z kę-
pińskimi Żydami. Miasto Kępno 
stara się o przekazanie Stnagogi 
miastu i liczą na pomoc w tej 
sprawie.Historia społeczeństwa 
żydowskiego na przestrzeni 300 
lat wywarła ogromny wpływ na 
architekturę.Mamy nadzieję że 
w książce pańskiej znajdzie się 
rozdział o Kępnie. Na temat 
rozmów prowadzonych z gmi-
ną żydowską  opowiedziała wi-
ceburmistrz z panem Zazulą i 

sekretarzem gminy. Gość stwier-
dziłże nia większych powiązań z 
gminami żydowskimi poza Wiel-
kopolską jedynie  z panem Stan-
kowskim .Szerzej na temat roz-
mów i ustaleń mówili dyrektor 
muzeum i przewodniczacy rady.
Jest to pewna forma lobbowania 
by pozyskać ten majatek  gminy, 
by gmina miała podstawy praw-
ne do inwestowania w remont 
tego obiektu. Gość stwierdził, że 
panuje takie przekonanie by Sy-
nagogi nie były wykorzystane ko-
mercyjnie. Podjęte ustalenia to 

takie, że gmina żydowska przeka-
że togminie Kępno a ta muzeum, 
by była tam wystawa judaików i 
by były koncerty myzyki poważ-
niej a miesiąc w roku będzie ona 
do dyspozycji gminy żydowskiej.
Kępno chce wyremontować ten 
obiekt korzystając ze środków 
zewnętrznych, ale jeszcze nie 
podpisano kontraktu. Czekamy 
na przyspieszenie decyzji, bo 
każdy kontakt i poparcie jest 
ważne.Z niedawno odktrytych 
płyt nagrobnych planuje się la-
pidarium, ale trzeba najpierw  
trzeba je odczytać i przedstawio-
no plany związanejeżeli gmina 
uzyska prawa własności. O stanie 
prawnym tego obiektu opowie-
dział sekretarz urzędu. Człon-
kowie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Synagogi z Ostrowa podzielili 
się doświadczeniami i zapewnili 
każdą możliwą daleko idącą po-
moc. Potem tradycyjnie wymie-
niono się suwenirami  i książ-
kami. Wiceburmistrz wręczyła 
gościowi obraz Synagogi. Potem 
spacer po Kępnie, zwiedzanie 
Synagogi i przejście do muzeum 
na zwiedzanie wystawy judaików. 
Jakie będą owoce tego spotkania 
przekonamy się  niebawem.

MaŁa   

Kępno

Szkoło! Żegnaj!
24 kwietnia 2009 roku tegoroczni Maturzyści z LO nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego 

w Kępnie pożegnali się z murami szkoły.

Tego dnia klasy III miały swoje 
Święto. Zakończyli rok szkolny, 
a tym samym na stałe pożegnali 
szkołę do której uczęszczali przez 
całe trzy lata. W Auli w LO nr 1 
w Kępnie zebrały się wszystkie 
klasy maturalne wraz z gronem 
pedagogicznym i zaproszonymi 
gośćmi. Na początku tradycyjnie 
odśpiewano hymn narodowy, 
który otworzył całą uroczystość. 
Następnie nastąpiło przekaza-
nie sztandaru przedstawicielom 
z młodszych klas, którzy będą 
„sprawowali pieczę” nad sztan-
darem aż do opuszczenia mu-
rów szkoły. Dyrektor LO nr 1 
w Kępnie D. Stefańska w swojej 
przemowie życzyła maturzystom 
pomyślności na egzaminie ma-
turalnym i trafnych wyborów w 
dorosłym życiu. Po życzeniach 
i gratulacjach dyrektor wraz z 
wychowawcami klas wręczyli tym 
najlepszym świadectwa z tzw. 
„czerwonym paskiem” oraz na-
grody za osiągnięcia sportowe i 
za dobre wyniki w nauce. Rado-
ści nie było końca, nie brakowało 
także prawdziwego wzruszenia i 
łez. Po tak wspaniałych chwilach 
poproszono zaproszonych gości 
o zabrania głosu. Wicestarosta 
Zenon Kasprzak, Ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Nawrocki oraz 
przedstawiciel Rady Rodziców 
życzyli wszystkim maturzystom 
połamanie przysłowiowego pió-

ra i pomyślności na zbliżającej 
się Maturze. Po miłych słowach 
i gorących życzeniach odśpiewa-
no hymn szkoły, po którym pro-
wadzący uroczystość zaprosili 
wszystkich zebranych na krótką 
część artystyczną przygotowaną 
przez klasy II. Było to krótkie, 
ale bardzo wzruszające widowi-
sko dla tegorocznych maturzy-
stów. Po występach nastąpiło 

zakończenie całej uroczystości, 
a absolwenci wręczyli kwiaty 
swoim wychowawcom za „wpojo-
ną” w nich wiedzę i za wsparcie 
przez te trzy lata. My również 
życzymy tegorocznym maturzy-
stom pomyślności na egzaminie 
dojrzałości i „szerokiej drogi w 
poszukiwaniu miejsca w doro-
słym życiu.

Alicja 
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SREBRNY PARASOL DLA BURMISTRZA
W dniu 20 kwietnia 2009 roku w Kaliszu Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus 

odebrał z rąk prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego statuetkę 
Srebrnego Parasola – nagrodę przyznawaną przez Krajową Izbę Gospodarczą 

najbardziej zasłużonym przedsiębiorcom i samorządowcom. 

Okazją do wręczenia nagród 
była uroczystość zorganizowana 
przez Regionalną Izbę Gospo-
darczą w Kaliszu, Izbę Przemysło-
wo–Handlową w Ostrowie Wlkp. 
i Pleszewską Izbę Gospodarczą 
dla uczczenia jubileuszu 200-le-
cia Samorządu Gospodarczego 
w Południowej Wielkopolsce. 
Jubileusz samorządności go-

spodarczej obchodzony jest 
na pamiątkę roku 1809, kiedy 
to powołano do życia pierwsze 
rady gospodarcze i handlowe 
na ziemiach polskich. Jedna z 
nich powstała wówczas w Kali-
szu. Nieco wcześniej na obsza-

rach Księstwa Warszawskiego 
zaczęły powstawać izby prze-
mysłowo–handlowe stawiające 
sobie za cel odbudowę kraju 
ze zniszczeń wojennych i jego 
uprzemysłowienie.

Przybyłych na uroczystość 
przedsiębiorców i samorzą-
dowców z terenu Południowej 
Wielkopolski powitał prezes 

Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Kaliszu Marek Antczak. O roli 
jaką w rozwoju polskiej gospo-
darki odgrywał i wciąż odgrywa 
samorząd gospodarczy mówił 
prezes Krajowej Izby Gospodar-
czej Andrzej Arendarski, który 

przypomniał, iż rok 2009 został 
ogłoszony „Rokiem Samorządu 
Gospodarczego”. Gościem im-
prezy był również główny eko-
nomista Polskiej Rady Biznesu 
Janusz Jankowiak, którego wy-
kład spotkał się z dużym zain-
teresowaniem obecnych.

Jako, że za sukcesami gospo-
darczymi zawsze kryją się kon-
kretni ludzie - ich talent i de-
terminacja - z okazji jubileuszu 
postanowiono uhonorować 
tych, którzy w sposób szczegól-
ny przyczynili się do rozwoju 
gospodarki na terenie Połu-
dniowej Wielkopolski. Wrę-
czono odznaczenia, statuetki 
i przyznano tytuł Biznesmena 
roku 2008. 

Jednym z wyróżnionych zo-
stał Burmistrz Miasta i Gminy 
Kępno Piotr Psikus, któremu 
przyznano nagrodę Srebrnego 
Parasola za wspieranie przed-
siębiorczości i tworzenie sprzy-
jających warunków dla rozwoju 
firm na terenie Gminy Kępno. 
Statuetkę odebrał również dy-
rektor kępińskiego Oddziału 
Banku DnB Nord – Andrzej 
Drzazga.

/red./

Kępiński Klub Tenisowy 
rozpoczął sezon 2009

W dniu 18 kwietnia 2009 na 
korcie Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kępnie zarząd klu-
bu oraz trenerzy spotkali się 
z adeptami tenisa ziemnego, 
którzy zgłosili się po anonsie 
prasowym o naborze do sekcji. 
Tegoroczna akcja szkoleniowa 
dochodzi do skutku dzięki fun-
duszom uzyskanym z konkursu 
na projekt cyklicznego szkole-
nia sportowego dzieci i mło-
dzieży Urzędu Miasta i Gminy 
w Kępnie. Dzięki pieniądzom z 
budżetu samorządowego około 
40 uczniów szkół kępińskich i 
innych okolicznych, będzie 
uczestniczyło w treningach i 
zawodach od kwietnia do grud-

nia 2009 roku. 
Pierwsze zajęcia rozpoczę-

ły się w sobotę- 25 kwietnia . 
Prowadzili je trenerzy: mgr 
Jan Sienkiewicz, mgr Józef Le-
manik, mgr Dariusz Lemanik 
i mgr Danuta Rozwadowska. 
Ponieważ po zamknięciu list 
nadal napływają do nas zgło-
szenia na szkolenie od dzieci i 
rodziców, informujemy wszyst-
kich, że już w najbliższym cza-
sie ogłosimy nabór kandyda-
tów na wakacyjne półkolonie 
sportowe z bardzo ciekawym 
programem nauki pływania i 
gry w tenisa. Projekt współfi-
nansowany przez UMiG Kępno 
pod nazwą „zamiast w oparach 

pływamy na falach” jest sposo-
bem ciekawego zagospodaro-
wania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży oraz zdobycia nie-
zbędnej każdemu człowiekowi 
umiejętności pływania i zdoby-
cia podstaw gry w tenisa. Pro-
pozycja sportowych półkolonii 
/ z dwoma posiłkami dzien-
nie/ jest skierowana do dzieci 
z mniej zamożnych rodzin. Dla 
wszystkich innych, którzy nie 
znajdą miejsca w opisanych wy-
żej programach, Kępiński Klub 
Tenisowy proponuje odpłatne 
zajęcia tenisowe. Dodatkowe 
informacje i zgłoszenia pod nr 
telefonu 888 39 7081.

/red/

WYRÓŻNIONA 
W WARSZAWIE

Po raz kolejny Katarzy-
na Sobania-Okoń wzięła 
udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym. 
Tym razem organizato-
rem była Fundacja ABC 
XXI Cała Polska Czyta 
Dzieciom w Warszawie 
oraz Miejsko – Powiato-
wa Biblioteka Publiczna 
im. Anny Kamieńskiej 
w Świdniku. Tematem 
konkursu było przygo-
towanie najładniejszego 
prezentu dla Książkowe-
go Misia. Przedmiotem 
konkursu były rysunki 
– prezenty tworzone sa-
modzielnie przez dzieci. 
Konkurs przeznaczony 
był dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podsta-
wowa ). Wpłynęło dosyć dużo prac, ale spośród nich trzeba było 
wybrać jeszcze 5 najlepszych rysunków.

Przy pomocy Henryka Bajora Katarzyna Sobania – Okoń wyło-
niła te prace. Regulamin konkursu był zaostrzony, jednakże oka-
zało się, że jak na tak szeroką skalę konkursu, udało się zdobyć 
wyróżnienie najmłodszej uczestniczce - Marysi Pichlak, która jest 
przedszkolakiem ( 4 lata ) i uczęszcza do Samorządowego Przed-
szkola Publicznego w Łęce Opatowskiej. 

Nad przygotowaniem prac dzieci „czuwała” Teresa Mołas, która 
jest nauczycielką w tymże przedszkolu.

Wyniki konkursu można było znaleźć na stronie biblioteki w 
Świdniku, a super nagrody i śliczny dyplom zostały przesłane 
pocztą do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatow-
skiej. Wygraną Marysia otrzymała z rąk  Katarzyny Sobani-Okoń, 
która wręczyła jej osobiście w przedszkolu do którego dziewczyn-
ka uczęszcza. Marysia otrzymała pięknie ilustrowaną i elegancko 
wydaną książkę o zwierzętach oraz zabawkę edukacyjną LALECZ-
KI oraz dyplom. 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie, w którym wzięła 
udział Pani Kasia jest sukcesem dla niej samej, jak i dla jej pla-
cówki bibliotecznej. Jest to również ukazanie tego, że biblioteka 
jest miejscem w którym nie tylko wypożycza się książki, ale rów-
nież można spędzić miło czas, a przy okazji wziąć udział w róż-
nych konkursach proponowanych przez kierownika biblioteki, 
Panią Kasię.

Kasiula

Wręczenie nagród Marysi przez P. Ka-
się

Pani Kasia oraz mała Marysia
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Rajd rowerowy wzdłuż górnej Prosny - ,,Zamki i pałace”
W dniu 22 kwietnia b.r. Szkoła 

Podstawowa w Żdżarach zorga-
nizowała kolejny rajd rowerowy 
wzdłuż górnej Prosny, który 
odbył się w ramach projektu 
„Wygrajmy razem”, współfinan-
sowanego przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego - dzia-
łanie 7.3 (Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji) Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, gdzie beneficjentem 
projektu jest stowarzyszenie 
,,Między Prosną a Wartą” – Lo-
kalna Grupa Działania.

Tym razem, uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Żdża-
rach i Chróścinie odwiedzili 
średniowieczne ruiny zamku 
Kazimierza Wielkiego w Bole-

sławcu, poznali historię tego 
obiektu, a elementem dopeł-
nienia były zabytki nagroma-
dzone w pawilonie muzealnym, 
ulokowanym, w malowniczych 
zadrzewieniach, u podnóża 
wzgórza zamkowego.

Jadąc wzdłuż lewego brzegu 
rzeki Prosny dotarliśmy do let-
niego pałacyku Szembeków w 
Siemianicach, zwanego ,,We-
sołą”. Klasyczne elementy bu-
dowli, pozwoliły zapoznać się 
z charakterystycznymi cechami 
dworków szlacheckich.

Na dłuższy odpoczynek i so-
lidny posiłek, wybraliśmy go-
spodarstwo agroturystyczne 
Ryszarda Tuza w Chróścinie. 
Oczywiście nie zabrakło prze-

jażdżki konikiem polskim, 
a po obiedzie, na pojeździe 
turystycznym ,,Banie” - zwie-
dzaliśmy zabytki Chróścina. 
Po powrocie zjedliśmy pyszne 
lody. Uczniowie rywalizowali w 
rzucaniu podkowami do celu i 
wydawaniu sygnałów na rogu 
myśliwskim.

Kontynuując rajd dotarliśmy 
do Zamku w Chróścinie, a wła-
ściwie eklektycznego Pałacu ge-
nerała Łopuchina, gdzie dzisiaj 
mieści się Dom Pomocy Społecz-
nej. Zwiedzając obiekt, poznali-
śmy ciekawe dzieje tych ziem i 
ludzi tu mieszkających. Kilkaset 

metrów dalej zatrzymaliśmy się 
przy cerkwi pod wezwaniem św. 
Jerzego Zwycięzcy, wybudowanej 
na przełomie XIX/XX wieku, 
również przez gen. Łopuchina.  

Droga powrotna do Szkoły w 
Żdżarach przebiegała przez 
Golę, Wójcin i Makowszczyznę.

Piotr Zawada
Lila Zawada 

Dzień Ziemi w Szkole 
w Żdżarach

Kolejny raz obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jak wszyscy wiemy, 
często bezmyślnie niszczymy, to co zastaliśmy i co mamy przekazać 
innym pokoleniom. Dlatego warto przypominać o ograniczeniu wy-
cinania lasów, o nie wyrzucaniu śmieci do tych lasów, ale także o se-
gregowaniu śmieci, oszczędzaniu wody i energii. 

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Żdżarach przygotowali 
przedstawienie, nawiązujące do naszych zachowań wobec Ziemi – 
przyrody, otaczającego nas środowiska. 

Rozegrano konkurs wiedzy ekologicznej: ,,Jesteśmy odpowiedzial-
ni za siebie i swoją planetę”, gdzie uczniowie wszystkich klas musieli 
udowodnić, że znają zwierzęta i rośliny chronione, sposoby i metody 
recyklingu, składniki pogody, ale również zasady zachowania się na 
wycieczce. Każdy uczestnik konkursu, wykazał się dużą wiedzą i otrzy-
mał zasłużoną nagrodę.

Podobnie rozstrzygnięto jeszcze jeden konkurs: ekologiczno – pla-
styczny. Poszczególne grupy przygotowywały w klasach plakaty ,,Chro-
nimy naszą Ziemię”.

Lila Zawada
Piotr Zawada
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WYPADEK ŚMIERTELNY
21 kwietnia około godziny 16:00 w Czastarach, zdarzył się tra-
giczny w skutkach wypadek drogowy. 40-letni rowerzysta miesz-
kaniec gminy Czastary, wpadł pod koła naczepy ciężarówki. 
Mężczyzna w wyniku poniesionych obrażeń zmarł w trakcie 
transportu karetką do szpitala. 27-letni mieszkaniec gminy Wie-
ruszów - kierowca samochodu DAF, skręcał w lewo z ulicy Wol-
ności na ulicę Zachodnią i twierdził, że nie widział rowerzysty. 
Był trzeźwy. Rowerzyście pobrano krew do badań. Prowadzimy 
w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

NIEROZWAŻNY MOTOROWERZYSTA 
22 kwietnia o godzinie 18:35 w Łubnicach, 16-latek uderzył mo-
torowerem w zaparkowany na poboczu jezdni samochód. Mo-
torowerzysta nie posiadał kasku i doznał obrażeń głowy. Został 
zabrany do szpitala w Wieluniu. Był trzeźwy, posiadał również 
kartę motorowerową. Na naszych drogach takich pojazdów po-
rusza się coraz więcej, najczęściej poruszają się nimi nieletni i 
niedoświadczeni jeszcze kierowcy. Apelujemy do uczestników 
ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności przy znajdującym 
się w ruchu motorowerzyście. Miejmy na uwadze, że może on 
nagle gwałtownie zahamować, skręcić, lub nawet wywrócić się. 
Przykład zdarzenia w Łubnicach pokazuje również, że kaski dla 
motorowerzystów nie są przesadnym obowiązkiem.

PIJANY SPRAWCA WYPADKU
26 kwietnia o godzinie 9:10 w Parcicach, pijany kierowca fia-
ta 126p, wymusił pierwszeństwo przejazdu motorowerzyście. 
49-letni mieszkaniec gminy Czastary, posiadający dwa promile 
alkoholu, wyjechał z drogi podporządkowanej i doprowadził do 
zderzenia z 42-letnim mieszkańcem powiatu Oleskiego kierują-
cego motorowerem. Motorowerzystę z ogólnymi potłuczeniami 
przewieziono do szpitala w Wieruszowie na obserwację. Kierow-
ca malucha za kierowanie w stanie nietrzeźwości i spowodowa-
nie wypadku drogowego odpowie przed Sądem, za co grozi mu 
kara do trzech lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy. 

KOLEJNY WYPADEK ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM
26 kwietnia o godzinie 00:00 w Dzietrzkowicach 20-latek po-
trącił volkswagenem passatem pieszego. Na prostym odcinku 
nieoświetlonej jezdni, młody kierowca uderzył rozpędzonym sa-
mochodem znajdującego się na jezdni 50-letniego mężczyznę. 
Mężczyzna ten poniósł śmierć na miejscu. Uderzenie było tak 
silne, że jedna z kończyn pieszego znajdowała się kilkadziesiąt 
metrów od miejsca zdarzenia. Oboje uczestników pochodziło z 
gminy Łubnice. Kierowca był trzeźwy. Pieszemu pobrano krew 
do badań. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia. To już piąty przy-
padek wypadku ze skutkiem śmiertelnym w tym roku. Wcześniej 
na drogach naszego powiatu zginęło czterech rowerzystów. 

KPP WIERUSZÓW

218 Rocznica Święta Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Wieruszowa oraz Starosta Wieruszowski 
zapraszają na Powiatowe uroczystości obchodów 

218 Rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja.

Program uroczystości 3-cio majowych 
- Powiat wieruszowski:

30 kwietnia 2009 r. Wieruszowski Dom Kultury: 

12.30 - wystąpienie okolicznościowe Starosty Wieruszowskiego 
- wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Wieruszowa 

- część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Wieruszowie oraz Chóru 
„PRYMKI” z Gimnazjum 

nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

3 maja 2009 r. Kościół p.w. Ducha Świętego:
11.00 – uroczysta Msza Św. w intencji „Za Ojczyznę”

WIERUSZOWSKA MŁODZIEŻ Z OHP MISTRZAMI 

WOJEWÓDZTWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Dnia 3 kwietnia reprezentacja hufca OHP z Wieruszowa uczestniczyła 

w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej. W zawodach udział wzięło 8 drużyn 
reprezentujących poszczególne jednostki OHP z województwa łódzkiego.

Turniej był rozgrywany systemem 
każdy z każdym. Ostatni mecz de-
cydował o zdobyciu mistrzostwa w 
którym drużyna z Wieruszowa poko-
nała 4:3 reprezentację gospodarzy z 
Łodzi. To zwycięstwo zagwaranto-
wało również grę w turnieju ogólno-
polskim.

Ogólnopolski Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej OHP został rozegrany w 
dniach 24-25 kwietnia w Wałczu. W 
turnieju uczestniczyło 12 drużyn re-
prezentujących województwa nasze-
go kraju.

Zawody były rozgrywane w dwóch 
grupach z których cztery drużyny 
awansowały do dalszych rozgrywek. 
Nasza reprezentacja zajęła drugie 
miejsce w swojej grupie. 

W ćwierć finale przegraliśmy z 
reprezentacją gospodarzy (z woj. 
Zachodnio Pomorskiego), którzy 
zdobyli w-ce mistrzostwo w tym tur-
nieju. Zwyciężyła reprezentacja wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Nasza drużyna w składzie: GRZE-
GORZ SOPEL, DARIUSZ BŁA-
ŻEJEWSKI, ARTUR SZYMAŃSKI, 
KRYSTIAN URBAŃSKI, WAL-
DEMAR KRZYŻANOWSKI, BAR-
TOSZ SIATKOWSKI, DAWID SUŁ-
KOWSKI zajęła ostatecznie piąte 
miejsce.

W statystykach turnieju drużyna 
OHP z Wieruszowa odnotowała dwa 
sukcesy m. in.: najszybciej strzelona 
bramka (w 2 sekundzie meczu) któ-
rą strzelił Bartosz Siatkowski, oraz 
najładniejsza bramka turnieju, któ-
rą zdobył Krystian Urbański.

Zawody zarówno wojewódzkie jak 
i ogólnopolskie wzbudzały wiele 
emocji, ale rozgrywane były w at-
mosferze fair-play.

Młodzież z naszego Hufca jest za-
dowolona z osiągniętych wyników i 
obiecuje że za rok w Turnieju Ogól-
nopolskim uplasują się w pierwszej 
trójce.

Komendant Hufca
Bogdan Nawrocki
Zdjęcia wykonał:

B. Nawrocki i M. Borkowski

Mistrzowie i v-ce mistrzowie województwa łódzkiego

Wręczenie statuetki i nagród za 5 miejsce

Drużyna hufca z Wieruszowa

Wieruszów

Awans SP 2 Wieruszów i SP Galewice
W dniach 30 marca i 6 kwietnia w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie ucznio-
wie szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego stanęli do zawodów w mini piłce ręcznej.

Pierwszego dnia igrzysk (tj. 30 mar-
ca) w szranki naprzeciw siebie stanęły 
dziewczęta.

Do zawodów przystąpiły 4 drużyny: 
SP Nr 1 i SP Nr 2 w Wieruszowie, SP 
Lututów oraz SP Żdżary – łącznie 42 
zawodniczki.

Już na samym początku zawodniczki 
z „jedynki” i „dwójki” nie dawały szans 
na wygraną swoim rywalkom. Obie 
drużyny spotkały się w pierwszym me-
czu, który zakończył się wynikiem 3:8 
dla „dwójki”. Dziewczęta z SP Nr 1 
w Wieruszowie nie przejęły się prze-
graną i w drugim meczu pokonały 
najpierw lututowianki 6:4 a później 
drużynę ze Żdżar druzgocącym wy-
nikiem 13:0. Po wygranej z „jedynką” 
dziewczęta z SP Nr 2 w Wieruszowie 
szły od zwycięstwa do zwycięstwa wy-
grywając z Lututowem 7:1 a ze Żdża-

rami 8:2 co w ostateczności dało im 
pierwszą lokatę i awans do zawodów 
rejonowych. Na koniec Żdżary wygra-
ły walkę z lututowiankami o III miej-
sce wynikiem 5:4.

Ostateczna kolejność:
1. SP Nr 2 Wieruszów
2. SP Nr 1 Wieruszów
3. SP Żdżary
4. SP Lututów
Drugi dzień igrzysk (tj. 6 kwietnia), 

w którym zmierzyli się chłopcy był 
również niezwykle emocjonujący. Do 
zawodów stanęły 4 drużyny (łącznie 
46 zawodników) - oprócz „jedynki”, 
„dwójki” i Żdżar wystąpił zespół z Ga-
lewic, który na sam koniec zawodów 
znacznie podniósł kibicom poziom 
adrenaliny.

Podobnie jak w zmaganiach dziew-
cząt do pierwszego meczu doszło 

między drużyną z SP Nr 1 a SP Nr 2 w 
Wieruszowie, który również zakończył 
się zwycięstwem „dwójki” wynikiem 
5:7. W drugim meczu „jedynka” 
pokonała Żdżary 18:8 a w kolejnym 
wyremisowała z Galewicama 9:9. Po 
wygranej z „jedynką” chłopakom z SP 
nr 2 w Wieruszowie łatwo przyszło po-
konanie Żdżar wynikiem 13:6 jednak 
w kolejnym meczu zostali pokonani 
przez zespół z Galewic 2:11. Wygrani 
nie spoczęli na laurach i w ostatnim 
meczu pokonali jeszcze Zdżary 6:15, 
co zapewniło im zwycięstwo oraz 
awans do zawodów rejonowych.

Ostateczna kolejność:
1. SP Galewice
2. SP Nr 2 Wieruszów
3. SP Nr 1 Wieruszów
4. SP Żdżary

H. Dorosławski, aga

Kronika Policyjna



29 kwietnia 200916 wieruszów

Na podstawie Zarządzenia nr 18/2009 
Burmistrza Wieruszowa  z dnia 20 kwietnia 

2009r. w sprawie zorganizowania 
i przeprowadzenia corocznej zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych na terenie Gminy 
Wieruszów  informuję, że w dniach 

od 5 maja  do 26 maja 2009 r.  - na 1) 
terenie miasta Wieruszowa 

od dnia 29 maja do 19 czerwca 2009r.  2) 
- na terenie wsi sołeckich

zostanie przeprowadzona coroczna 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Osoby posiadające zbędne przedmioty 
winny wystawić je w miejscach i terminach 
podanych w w/w harmonogramie.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV
2. zużyte opony
3. złom metalowy
4. elementy z tworzyw sztucznych nie 
mieszczące się w pojemnikach do segregacji
5. zużyte meble i elementy stolarki
Nie będą zbierane:
- niesegregowane odpady komunalne
-  gruz, kamienie
- odpady pochodzące z warsztatów 
rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit)
Zbiórkę finansuje Samorząd Gminy Wieruszów. 
Osoby zainteresowane mogą uzyskać 
szczegółowe informacje pod nr tel.: 062/ 78-31-
958.

Termin prowadzenia zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych na terenie miasta 
Wieruszowa przedstawia poniższy harmonogram. 
W następnym miesiącu zostanie przedstawiony 
harmonogram zbiórki na terenie wsi sołeckich.
   

Burmistrz Wieruszowa

 /-/ Iwona Szkopińska
 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
dla miasta Wieruszowa - Termin realizacji: od 5 maja do 26 maja  2009 r.

Lp. Data zbiórki i odbioru Rejon, ulice Miejsce zbiórki odpadów wielkogabarytowych

I
5 maja –wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , - przy kontenerach zlokalizowanych przy 
ul.Waryńskiego,Warszawskiej, Kordeckiego, Wschodniej

II
8 maja - piątek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorska- 
Własnościowa „BURSZTYN

- przy pojemnikach do segregacji przy ul.Fabrycznej  i Kordeckiego 
oraz blokach nr :1, 9, 12, 13

III
12 maja –wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Wrocławska,  Sportowa, Parkowa, Nowa, 
Świerczewskiego (do Jana Pawła II), Mała, 
Jana Pawła II , 

- przy pojemnikach do segregacji zlokalizowanych w Parku koło 
Stadionu, na ul. Ogrodowej (w miejscu oznaczonym tablicą 
informacyjną)

12 maja –wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Świerczewskiego (od Jana Pawła II do 
Kaliskiej), Warszawska (od Rynku do  
Kaliskiej) Buczka, Kaliska, 

- przy pojemnikach do segregacji  ustawionych przy blokach 
komunalnych położonych pomiędzy  ul.Świerczewskiego –Rynek-
Jana Pawła II

12 maja – wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Waryńskiego, Szkolna, Warszawska (od 
Kaliskiej do Fabrycznej), Przejazd - przy  pojemnikach do segregacji  ustawionych przy blokach 

komunalnych ul.Szkolna 4

12 maja – wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Warszawska (od Fabrycznej do granic miasta w 
kierunku Pieczysk), Handlowa, - teren gminny przy ul.Kordeckiego oznaczony tablicą informacyjną

IV
15 maja -piątek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

PKWN, 25 lecia PRL,B-pa St.Bareły, - przy pojemnikach do segregacji zlokalizowanych przy ul.B-pa 
St.Bareły-PKWN 

15 maja -piątek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Wschodnia, Fabryczna(do torów kolejowych), - teren przy blokach komunalnych - ul.Fabryczna- oznaczony tablicą 
informacyjną

15 maja -piątek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Fabryczna(od torów kolejowych w kierunku 
Polesia), Ustronna, Marianów, Leśna, Sosnowa 
Jałowcowa,

- przy pojemnikach do segregacji zlokalizowanych  przy ul.Leśnej

V

19 maja -wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Kilińskiego, Nadrzeczna, Zamkowa, 
Zachodnia, Ciemna, Braci Polaków, Rynek

-teren przy zbiegu ulic Kilińskiego-Nadrzeczna - oznaczony tablicą 
informacyjną- (przy pompie wodnej)

19 maja -wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Mickiewicza, Słoneczna, Poprzeczna, 
Przechodnia, 19 Stycznia,  Dąbrowskiego

- przy  pojemnikach do segregacji  ustawionych przy blokach 
komunalnych ul.19 Stycznia

19 maja -wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Nowotki, Krótka, Okrzeii, Cmentarna, 
Kopernika, Polna (od skrzyżowania z ul.Okrzei 
do obwodnicy), Wieluńska (od Kopernika do 
Bolesławieckiej)

Utwardzony teren przed targowiskiem (przy głównej bramie 
targowiska)

19 maja -wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Polna(za obwodnicą), Witosa przed posesjami

VI
22 maja - piątek 
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Podzamcze, Graniczna, Kępińska, Kolejowa, 
Kuźnicka, Mirkowska (do wiaduktu)  róg ul.Mirkowskiej i drogi gruntowej przed torami – teren oznaczony 

tablicą informacyjną

22 maja - piątek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Mirkowska (od wiaduktu  do granic miasta), 
Ostrzeszowska, Willowa przed posesjami

22 maja - piątek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Teklinowska - teren przy  pojemnikach do segregacji ustawionych  przy blokach 
komunalnych ul.Teklinowska

VII
26 maja -wtorek
Zbieranie odpadów  w godz. od 700- 1115 
Odbiór odpadów w godz. 1115 - 1500  

Osiedle Wieluńska-Bolesławiecka oraz 
ul.Akacjowa, Szpitalna, Kwiatowa, 
Brzozowa, Modrzewiowa, ,Lipowa, Klonowa, 
Kasztanowa, Kordeckiego

przed posesjami

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WIERUSZOWA

Przedolimpijski sezon lotowy 2009 w Lututowie rozpoczęty
W Lututowie w dniu 25.04. 2009 r. odbyły się przyloty gołębi pocztowych w ramach lotu z Wołowa do Lututowa – odległość 120 km.

Redakcja ITP została zaproszona 
przez Prezesa Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych Sekcja Lututów 
Oddział Wieluń – Wiesława Chro-
bota na przyjęcie gołębi – zawodni-
ków biorących udział w tym locie w 
liczbie 85 gołębi.

Prezes udzielił informacji na ten 
temat. Gołąb nowonarodzony w 7-8 
dniu otrzymuje obrączkę z niepo-
wtarzalnym numerem i kartę iden-
tyfikacyjną. Gołąbek jest trenowany 
w wykonywaniu lotów od krótkich 
odległości do najdalszych. Najdal-
szy lot międzynarodowy odbywa się 

z Ostendy Holandia - 1000 km. Do 
kontroli powrotów stosuje się kom-
puterowe systemy i obrączki z  czuj-
nikami.

Loty odbywają się z całej Polski w 
dzisiejszym locie z Wołowa bierze 
udział 1 tys. gołębi z Lututowa i ogó-
łem 5 tys gołębi z Oddziału Wieluń. 
Przeciętna szybkość gołębi wynosi 
70 km/godz tj  ok. 1200 – 1300  m/
min dla czołowych zawodników. Go-
łębie są karmione specjalną karmą 
i szczepione przeciwko chorobom. 
Gołąb odbywa przeciętnie 10 lotów 
konkursowych, rekordziści do 100 

lotów. Do konkursu 
liczy się 20 % najlep-
szych gołębi i zdo-
bytych przez nich 
punktów.

Prezes Wiesław 
Chrobot działa w 
związku już 39 lat  i 
posiada przeciętnie 
120 gołębi.

Obrączka posia-
da napis: - kraj PL, 
- symbol oddziału, - 
numer 4-ro lub 5-cio 
cyfrowy – PESEL.

Nagrodą w zawo-
dach jest dyplom. 
W dniu dzisiejszym 
1-sze miejsce zdo-
był gołąb o nume-
rze 6905, który w 
ubiegłym roku na 
7 lotów 5 razy był 
pierwszy.

Powracające go-
łębie natychmiast 

wchodziły do gołębnika i zadowolo-
ne radośnie gruchały.

Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych zrzesza w Polsce około 
45 tysięcy członków. Polska jest kra-
jem wchodzącym w skład między-
narodowej organizacji FCI skupia-
jącej około 60 krajów ze wszystkich 
kontynentów. W średniowieczu wy-
łącznie grupy uprzywilejowane i du-
chowieństwo mieli prawo do prze-
trzymywania gołębi pocztowych. 
Prawo to zostało zmienione po Re-
wolucji Francuskiej. Hodowla gołę-
bi w wielu krajach, np. w Hiszpanii i 
na Kubie ciągle podlega nadzorowi 
ministerstwa obrony narodowej. Co 
dwa lata w jednym z państw przyna-
leżnych do FCI organizowana jest 
olimpiada, na której prezentowane 
są gołębie hodowców z całego świa-
ta, tak pod względem wyczynowym 
jak i standardu. Zaszczyt organizacji 
olimpiady w 2011 roku spotkał Pol-
skę i wystawa odbędzie się na tere-
nie Międzynarodowych Targów w 
Poznaniu.

Sekcja PZHGP w Lututowie powo-
łana została do życia Uchwałą Wal-
nego Zebrania Delegatów Oddziału 
Wieluń z dniem 1 stycznia 2005 r. i 
zrzesza obecnie 26 członków z pię-
ciu gmin tj. Sokolniki, Czarnożyły, 
Klonowa Złoczew i Lututów. Trzy-
osobowy skład Zarządu to: Prezes 
Sekcji – Wiesław Chrobot, Sekretarz 
– ksiądz Jan Matwijjszyn, Skarbnik – 
Krzysztof Lar, Gospodarzem Sekcji 
jest Tomasz Rychlik.  Do czołowych 
hodowców osiągających najlepsze 

wyniki należą: Sławomir Dundziak, 
Zdzisław Olej, Wiesław Chrobot, 
Andrzej Żóraw, ks. Jan Matwijjszyn, 
Grzegorz Bednarek i Krzysztof Lar. 
Oddział Wieluń, którego prezesem 
jest emerytowany oficer Policji Zbi-
gniew Rząsa w swym programie na 
rok bieżący zaplanował 16 lotów, w 
których każdy ze skrzydlatych spor-
towców będzie miał do pokonania 
prawie 7 tys. km. Sekcja Lututów 
organizuje ponadto lot w dniu 1 
września każdego roku pod patro-
natem Wójta Gminy Józefa Suwary 
dla upamiętnienia wybuchu II Woj-
ny Światowej oraz wypuszcza swe 
gołębie w trakcie uroczystości gmin-
nych, związanych z Dniem Niepod-
ległości i Dniami Lututowa.

Związek ma swoją siedzibę w Lu-
tutowie przy ul. Klonowskiej, w 
pomieszczeniach udostępnionych 
bezinteresownie przez Ewę i Leszka 
Szulczewskich. Dla każdego hodow-
cy poniesione nakłady finansowe 
rekompensuje zdobyty w rywalizacji 
puchar i dyplom a najbardziej wi-
dok powracającego z lotu skrzydla-
tego przyjaciela.

Każdy sezon lotowy Sekcja Lutu-
tów rozpoczyna i kończy piknikiem. 
W zakończeniu połączonym z rozda-
niem nagród hodowcy uczestniczą 
z całymi rodzinami; żonami, dzieć-
mi, gdzie panuje miła, koleżeńska, 
wręcz rodzinna atmosfera.

Hodowców nie łączą żadne opcje 
polityczne lecz piękno przyrody z 
gołębiem pocztowym w tle.

Międzynarodowy Związek Hodow-

ców Gołębi Pocztowych nazywa się 
Federation Colombophile Interna-
tionale. Sekretariat znajduje się w 
Brukseli Belgia. Prezydentem jest 
Dr. José Manuel Azenha TERESO 
Portugalia. Pozostałe władze i człon-
kowie Zarządu z krajów Polska, 
Węgry, Niemcy, Holandia, Austria, 
Belgia, Francja, Szwajcaria, Włochy, 
Meksyk, Argentyna. Członkami są 
ponadto takie kraje jak: Republi-
ka Południowej Afryki, Australia, 
Brazylia, Bahrajn, Albania, Anglia, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Ka-
nada i in.

Czym gołąb pocztowy się kieruje, 
że natychmiast odnajduje najkrót-
szą drogę do domu czyli swojego 
gołębnika i bezzwłocznie podąża ze 
wszystkich sił do domu nie tracąc 
czasu nawet na żaden  odpoczynek 
ani posiłek dotychczas naukowcy 
nie wyjaśnili na 100 %. Może drogę 
wskazuje pole magnetyczne, może 
słońce, może gwiazdy czy jeszcze 
jakiś inny instynkt – jest to na pew-
no jeden z niewyjaśnionych cudów 
natury. Co motywuje gołębia do 
lotu połączonego nieraz z ogrom-
nym wysiłkiem? Też się domyślamy 
– partner życiowy, dzieci, dom ro-
dzinny a może jeszcze coś innego – 
jest to też niewyjaśnioną tajemnicą 
przyrody. Obcowanie z gołębiami, z 
przyrodą daje hodowcy i jego rodzi-
nie mnóstwo radości i relaksu, dla-
tego też to zajęcie – hodowla gołębi 
pocztowych jest tak piękne i niepo-
wtarzalne.

Kazimierz Błaszczak

Gołębie, które powróciły z lotu z Wołowa we-
szły do gołębnika i radośnie gruchają. Prezes 
Wiesław Chrobot sprawdza na urządzeniu kom-
puterowym kolejność ich powrotów.
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Galewice

Na podbój Europy
Na podbój Europy 27 kwietnia o godz. 9.00 spod Urzędu Gmi-

ny w Galewicach wyruszył    rowerem  Bogdan Prędki, z zawodu 
kominiarz, mieszkaniec Galewic. Dużym dopingiem i wsparciem 
dla tak wielkiego przedsięwzięcia było oficjalne pożegnanie Bog-
dana Prędkiego przez Lecha Balińskiego Wójta Gminy Galewice, 
radnych gminnych oraz mieszkańców Galewic. Wydarzenie zareje-
strowała lokalna prasa i Radio Łódź.

 Nie lada wyczynu podjął się mieszkaniec Galewic Bogdan Prędki, z zawo-
du kominiarz, którego hobby są występy estradowe na lokalnych festynach i 
imprezach. Wielki miłośnik jazdy na rowerze, niezastąpionego środka loko-
mocji kominiarzy w ub. roku przejechał rowerem kraj ojczysty. Przez wiele 
miesięcy opracowywał trasę rajdu rowerowego po Europie. Dzięki wsparciu 
sponsorów, przede wszystkim UG w Galewicach udało mu się doprowadzić 
do realizacji swoje marzenia. Przez 102 dni Bogdan będzie przemierzał ma-
lownicze zakątki Europy. 

Wyruszam z Galewic w kierunku Komańczy, dalej do Słowacji. Kieruję się na Bu-
kareszt, Istambuł, Morze Śródziemne, obieram kurs na Ateny. Promem przedostaję się 
do Włoch, pozwolę sobie zwiedzić Rzym i Watykan. Będę na audiencji u Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Jeżeli czas mi pozwoli to chciałbym dojechać do San Marino i Wenecji. 
Następnie Monako, Wybrzeże Lazurowe, przez Barcelonę, Walencję. Dalej udaję się 
w kierunku Madrytu, Lizbony, Fatimy. Udam się do Lurd, Bordeaux, Paryż, Berno, 
Lichtenstein do Lubiany stolicy Słowenii, przez Chorwację następnie Budapeszt, Braty-
sława, Wiedeń, Praga. W Lubawce przekroczę granicę z Polską, by 6 sierpnia wrócić do 
ukochanej gminy Galewice.

27 kwietnia o godz. 9.00 pod Urzędem Gminy Galewice miało miejsce ofi-
cjalne pożegnanie Bogdana przez lokalne władze na czele z Lechem Baliń-
skim wójtem gminy. 

Bogdanie tę koszulkę wręczam ci na pamiątkę tej chwili, masz ją przywieźć z powrotem, 
ona może być w strzępach, może być wyblakła, wypłowiała, ale ma wrócić. Ma wrócić 
jako pamiątka, że ta koszulka przejechała całą Europę. Życzę ci wszystkiego najlepszego, 
przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, wracaj szczęśliwie do Galewic. 

Dla Bogdana Prędkiego fakt, że przed wielką wyprawą do Europy był życzli-
wie i z niepokojem żegnany przez wójta Galewic, radnych gminnych, miesz-
kańców, a jego przedsięwzięciem zainteresowały się media wiele znaczy. Ma 
także ogromną nadzieję, że wyruszając w wielką podróż swojego życia bez 
grosza przy duszy wsparcia udzielą mu być może sponsorzy, przedsiębiorcy, 
samorządowcy, ludzie dobrej woli i miłośnicy jazdy na rowerze.

Przypomnijmy: Trasa rajdu to 12 tys. km., średnio dziennie przejedzie 120 
km., będzie  przejeżdżać przez 17 państw, planowany powrót do Galewic  za 
102 dni.

Do wędrówki po Europie dołączy się Basia z Chorzowa i Dominik z Gdań-
ska.

Anna Świegot
Gdyby ktoś chciałby udzielić wsparcia dla Bogdana Prędkiego w 

tym wielkim przedsięwzięciu, pomógł zrealizować marzenie komi-
niarza na rowerze, wesprzeć go finansowo podczas wędrówki po 
Europie, podajemy nr konta i tel. kont. 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Galewicach 
23 9256 0004 5501 7008 3000 0010
Tel. 519 484 546 Bogdan Prędki

Serdecznie podziękowania 
dla Zakładu pogrzebowego „STOL-TRUM” 

Z.G. Suchy w Wieruszowie ul. Witosa 22 
za rzetelność i pełny profesjonalizm 

w obsłudze pogrzebu 

zmarłej 
Bogusławy Chmielowiec z Lututowa

Składa Rodzina 
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sport18
Wielkopolska IV liga
Grupa południowa

 Wyniki XXV kolejki 
  
Victoria Września - Korona Piaski    0:2  
Calisia Kailsz- Centra Ostrów Wlkp.    2:1   
Olimpia Koło- Płomyk Koźminiec    2:3   
Sokół Kleczew - Piast Kobylin     0:1  
LKS Gołuchów - Biały Orzeł Koźmin    0:0 
GKS Krzemieniewo – Jankowy 1968    2:3   
Sparta Miejska Górka - Dąbroczanka Pępowo   0:2  
Zryw Dąbie - Krobianka Krobia    2:0   
 

1. Calisia Kalisz 23 48 38-20
2. Płomyk Koźminiec 23 44 37-23
3. Biały Orzeł Koźmin 23 41 29-20
4. Piast Kobylin 24 39 30-18
5. Sokół Kleczew 24 38 38-22
6. SKP Słupca 23 35 33-21
7. Centra Ostrów Wlkp. 24 34 32-35
8. LKS Gołuchów 24 33 27-25
9. Krobianka Krobia 23 33 27-29
10. Dąbroczanka Pępowo 24 32 24-30
11 Olimpia Koło 24 29 33-29
12. Victoria Września 23 29 38-36
13. Zryw Dąbie 24 29 28-38
14. Jankowy 1968 23 29 30-41
15. Korona Piaski 24 25 25-41
16. Sparta Miejska Górka 23 18 25-44
17. GKS Krzemieniewo 24 16 24-46

W niedziele 3 maja br.:  Jankowy 1968 – Zryw Dąbie (17).

Łódzka IV liga

Wyniki XXIII kolejki
Zawisza Rzgów - Zawisza Pajęczno     7:1
Włókniarz Zelów - Vis 2007 Skierniewice  2:1 
Zjednoczeni Stryków - Pogoń-Ekolog Zd. Wola  2:1
Pogoń Łask Kolumna - MKP Zgierz    3:2
Czarni Rząśnia - Orzeł Parzęczew   4:1  
KS Paradyż - UKS SMS II Łódź    1:1 
Ceramika Opoczno - Pilica Przedbórz   2:2
Gal Gaz Galewice - Kolejarz Łódź    6:1
Astra Zduny - Pelikan II Łowicz    0:1

Wyniki XXIV kolejki  

Vis 2007 Skierniewice - Astra Zduny    3:1
Pelikan II Łowicz - Zawisza Pajęczno   
Zawisza Rzgów - Gal Gaz Galewice     1:0
Kolejarz Łódź - Ceramika Opoczno    1:4 
Pilica Przedbórz - KS Paradyż    1:1  
UKS SMS II Łódź - Czarni Rząśnia   0:1  
Orzeł Parzęczew - Pogoń Łask Kolumna   2:1  
MKP Zgierz - Zjednoczeni Stryków    1:2  
Pogoń-Ekolog Zduńska Wola - Włókniarz Zelów  2:3

1. Włókniarz Zelów 24 50 61-25
2. Pogoń Ekolog Zduńska Wola 24 48 55-31
3. Zawisza Rzgów 24 46 72-32
4. Gal Gaz Galewice 24 46 46-30
5. Ceramika Opoczno 24 46 44-31
6. KS Paradyż 24 44 60-29
7. Zjednoczeni Stryków 24 42 47-28
8. Pelikan II Łowicz 23 38 42-36
9. Czarni Rząśnia 23 37 33-34
10. UKS SMS Łódź 24 30 33-33
11. Zawisza Pajęczno 23 29 28-33
12. Vis 2007 Skierniewice 24 29 47-62
13. Pilica Przedbórz 24 28 28-29
14. Kolejarz Łódź 24 26 35-64
15. Pogoń Łask Kolumna 23 25 27-53
16. Orzeł Parzęczew 24 19 20-54
17. MKP Zgierz 24 17 19-39
18. Astra Zduny 24 6 12-67

W niedzielę 3 maja br.:  Gal Gaz Galewice - Pelikan II Łowicz (17).           

Kaliska klasa okręgowa
 
Wyniki XXII kolejki
Prosna Kalisz – Ostrovia Ostrów Wlkp.   0:3  
Barycz Janków P. – KS Opatówek    1:1   
Korona Pogoń Stawiszyn  - Pelikan Grabów  3:0   
Sokoły Droszew - KKS 1925 Kalisz    1:4   
Pogoń Trębaczów - Pogoń Skalmierzyce   0:4   
LZS Doruchów - Astra Krotoszyn    3:2   
Masovia Kraszewice – Orzeł Mroczeń    1:1 
Victoria Ostrzeszów - Stal Pleszew    0:4 
 
1. Stal Pleszew 22 61 82-12
2. Ostrovia Ostrów Wlkp. 22 53 63-17
3. KKS 1925 Kalisz 22 53 54-13
4. Astra Krotoszyn 22 42 51-29
5. KS Opatówek 22 37 27-29
6. Orzeł Mroczeń 22 36 41-30
7. Sokoły Droszew 22 36 56-46
8. Victoria Ostrzeszów 22 29 32-32
9. Prosna Kalisz 22 28 28-38
10. Korona/Pogoń Stawiszyn 22 24 27-34
11. Barycz Janków P. 22 23 30-48
12. Pogoń Skalmierzyce 22 21 24-35
13. LZS Doruchów 22 18 37-71
14. Pogoń Trębaczów 22 16 21-49
15. Pelikan Grabów 22 13 17-70
16. Masovia Kraszewice 22 12 21-58

W piątek 1 maja br.: Pogoń Trębaczów – Victoria Ostrzeszów 
(11), Orzeł Mroczeń – Prosna Kalisz (16).

 Sieradzka klasa okręgowa
  

Wyniki XX kolejki
MLKS Konopnica - Victoria Szadek    1:1 
LGKS Charłupia Mała - Jutrzenka Warta    1:2
Piast Błaszki - LZS Wydrzyn       7:0
Warta Osjaków - LKS Kobierzycko   4:1   
LKS Kwiatkowice - Jaga Lututów    1:1  
Victoria Skomlin - Gatta Zduńska Wola     1:2 
KS Kraszkowice - Warta Działoszyn   0:11  
Orkan Buczek - WKS Wieluń    1:3
 
1. WKS Wieluń 20 53 82-20
2. Gatta Zduńska Wola 20 51 57-11
3. Jutrzenka Warta 20 46 65-21
4. Warta Działoszyn 20 41 72-28
5. Orkan Buczek 20 34 70-45
6. Piast Błaszki 20 31 46-35
7. LZS Wydrzyn 20 29 33-49
8. LKS Kwiatkowice 20 28 55-40
9. Victoria Szadek 20 25 22-35
10 Victoria Skomlin 20 25 30-44
11. LKS Kobierzycko 20 23 30-43
12. LGKS Charłupia Mała 20 21 38-54
13. Jaga Lututów 20 18 31-65
14. Warta Osjaków 20 16 40-70
15. KS Kraszkowice 20 14 33-74
16. MLKS Konopnica 20 7 17-87

W czwartek 30 bm.:  Jaga Lututów – Warta Osjaków (16.30).
W niedzielę 3 maja br.: Piast Błaszki - Jaga Lututów (16)

Kaliska klasa A – gr. II      

Wyniki XIX kolejki
LZS Trzcinica - Gorzyczanka Gorzyce Wlk.   2:0 
LZS Olszowa - KS Rogaszyce    4:1
Odolanovia Odolanów - Wielkopolanin Siemianice   3:2
Lilia Mikstat - Płomień Opatów    1:2
Zefka Kobyla Góra - Olimpia Brzeziny    1:1
GKS Grębanin - LZS Czajków    6:3
Polonia Kępno - Strażak Słupia    2:1
  
1. Polonia Kępno 19 41 48-12
2. LZS Trzcinica 19 33 30-19
3. Olimpia Brzeziny 19 33 37-29
4. LZS Olszowa 19 33 33-27
5. Odolanovia Odolanów 19 32 30-29
6. Płomień Opatów 19 30 43-33
7. Wielkopolanin Siemianice 19 26 43-41
8. Lilia Mikstat 19 25 35-27
9. KS Rogaszyce 19 25 26-39
10. Strażak Słupia 19 24 23-24
11. GKS Grębanin 19 22 37-53
12. Zefka Kobyla Góra 19 20 30-30
13. LZS Czajków 19 16 25-46
14. Gorzyczanka Gorzyce W. 19 9 20-51

W piątek 1 maja  br.: Gorzyczanka Gorzyce Wielkie - Polonia 
Kępno (11), Strażak Słupia - GKS Grębanin (11), Płomień Opatów 
- Odolanovia Odolanów (16), Wielkopolanin Siemianice - LZS 
Olszowa (16), KS Rogaszyce - LZS Trzcinica (11).

Sieradzka klasa A – gr. I      

 Wyniki XVIII kolejki
GLKS Strzelce Wielkie - Orzeł Galewice   5:0
LZS Trębaczew - Flormarbut Osiek   0:3 
LKS Dąbrowa - Prosna Wieruszów    3:1
Warta II Działoszyn - Rolnik Skąpa    5:0
LZS Kurów - GLKS Biała    4:1 
Baszta Bolesławiec - Unia Sulmierzyce    3:1
RKS Rychłocice - LKS Wierzchlas  

1. LKS Dąbrowa 18 46 60-15
2. Unia Sulmierzyce 18 44 46-13
3. Prosna Wieruszów 18 35 47-28
4. GLKS Strzelce Wlk. 18 29 38-27
5. KKS Kurów 18 28 48-47
6. Flormarbut Zibex Osiek 18 27 45-29
7. GLKS Biała 18 27 40-40
8. RKS Rychłocice 17 26 32-39
9. Warta II Działoszyn 18 21 45-46
10. Orzeł Galewice 18 20 33-48
11. LZS Wierzchlas 17 17 24-33
12. Rolnik Skąpa 18 17 27-50
13. Baszta Bolesławiec 18 15 27-41
14. LZS Trębaczew 18 4 11-67

W niedzielę 3 maja br.:  Prosna Wieruszów – LZS Trębaczew (16), 
Flormarbut Osiek – Orzeł Galewice (17), LKS Wierzchlas – Baszta 
Bolesławiec (15).  
 

Kaliska klasa B – grupa IV

Wyniki XII kolejki
Zryw Kierzno - GZS Perzów    2:2
LZS Mikorzyn - GKS Rychtal/Skoroszów  1:4
Zawisza Łęka Opatowska - LZS Ostrówiec  1:0
Victoria Laski - LZS Torzeniec    1:0
Sokół Bralin - Pogoń Drożki     3:2
 
1. GKS Skoroszów/Rychtal 12 29 34-15
2. Sokół Bralin 12 23 40-19
3. Zryw Kierzno 12 22 32-17
4. Zawisza Łęka Op. 12 20 19-13
5. GZS Perzów 12 20 25-26
6. Victoria Laski 12 16 19-22
7. LZS Ostrówiec 12 15 16-29
8. Pogoń Drożki 12 13 20-29
9. LZS Mikorzyn 12 9 21-36
10. LZS Torzeniec 12 4 15-35

W piątek 1 maja  br.:  Sokół Bralin - Zryw Kierzno (11), Pogoń 
Drożki - Victoria Laski (16), LZS Torzeniec - Zawisza Łęka 
Opatowska (16), LZS Ostrówiec - LZS Mikorzyn (11), GKS 

Rychtal/Skoroszów - GZS Perzów (16).           
 Sieradzka klasa B – grupa II

 
Wyniki XII kolejki
LZS Łaszew - LZS Pątnów    5:0
Piast Ruda - Start Świątkowice   1:1 
Orion Olewin - LZS Wrońsko    1:4
LZS Masłowice - LZS Starzenice   1:1
ChKS Chotów - LZS Staw    9:2
1. LZS Łaszew 12 31 33-12
2. ChKS Chotów 12 28 40-19
3 LZS Wrońsko 12 26 28-13
4. LZS Masłowice 11 19 24-12
5. Piast Ruda 12 18 37-27
6. Start Światkowice 12 17 24-20
7. LZS  Staw 12 17 29-36
8. Orion Olewin 12 9 25-38
9. LZS Czarnożyły 11 8 13-32
10. LZS Pątnów 12 6 14-39
11. LZS Starzenice 12 5 12-34

W piątek 1 maja br.: Start Świątkowice – LZS Łaszew.

Sieradzka klasa B – grupa III
 
Wyniki XII kolejki
LZS Krzyworzeka - LZS Ożarów  0:4 
AKS Sokolniki - LZS Młynisko    0:3
Sparta Mokrsko - LKS Łyskornia   1:4
Prosna Wyszanów - GKS Czastary  0:3
Start Łubnice - Zryw Wójcin    1:1
 
1. Zryw Wójcin 11 29 37-21
2. Sparta Mokrsko 12 23 36-22
3. GKS Czastary 12 21 25-14
4. LZS Ożarów 12 19 26-16
5. Hetman Żdżary 11 19 24-25
6. LZS Krzyworzeka 12 18 25-29
7. Prosna Wyszanów 12 15 25-28
8. LKS Łyskornia 12 14 30-27
9. Start Łubnice 12 13 21-24
10. LZS Młynisko 12 12 17-39
11. KS Sokolniki 12 3 17-38

 
 W niedziele  bm.: Zryw Wójcin - Prosna Wyszanów GKS Czastary 
- Sparta Mokrsko LKS Łyskornia - AKS Sokolniki  LZS Ożarów - 
Hetman Żdżary.

 
   

 
 
 

Kolarstwo
Kolarski korowód przemknął 

przez Wieruszów
W  ubiegłym tygodniu przez ulice Wieruszowa ponownie 
przejechali kolarze. Tradycyjnie co roku Kaliskie Towa-

rzystwo Cyklistów organizuje ogólnopolski wyścig kolarski 
zaliczany w rankingach do czołowych w kraju. 

Przez kilka lat jeden z etapów przebiegał w Wieruszowie.. 
gdzie kolarze ścigali się na pętli Wieruszów – Wyszanów – Po-
lesie - Wieruszów. Niestety zbyt małe zainteresowanie władz 
spowodowało, że wyścig obecnie jedzie przez nasze ziemie, 
natomiast skrzętnie to wykorzystali włodarze Wielunia i to 
oni są gospodarzami jednego z etapów, który ma dużą re-
nomę w kraju. Obecny wyścig to XXIV Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2009”.  Tra-
dycyjnie w  wyścigu udział bierze czołówka krajowa, stąd tez 
znaczne zainteresowanie mediów.  Ostatecznie wygrał kolarz 
CCC Polsat Łukasz Bodnar, etap z Kalisza do Wielunia, któ-
ry biegł przez ziemie wieruszowską wygrał natomiast jeden 
z najszybszych obecnie kolarzy polskich Krzysztof Jeżowski 
również z CCC Polsat.

Końcowa klasyfikacja wyścigu: 
1. Łukasz Bodnar (CCC Polsat Polkowice) 10:29,29 godz.  

2. Jarosław Rębiewski (CCC Polsat Polkowice) + 14 s  
3. Wojciech Halejak (DHL Author) + 24  
4. Robert Radosz (DHL Author) + 31  
5. Piotr Kasperkiewicz (KTK Kalisz) + 51  
6. Mateusz Taciak (Mróz) + 53  
7. Marek Rutkiewicz (DHL Author) + 55  
8. Piotr Krajewski (Legia Felt) + 58  
9. Bartłomiej Matysiak (CCC Polsat Polkowice) + 1,19 min.  
10. Kamil Gradek (Kelly’s Cartusia) + 1,22



29 kwietnia 2009

wieruszów 19
Wieruszów

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 17 kwietnia 2009 r. 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w 
Wieruszowie po raz 20-ty od-
były się eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym. Turniej ten wspaniale 
popularyzuje zasady i przepisy 
ruchu drogowego, kształtuje 
nawyki właściwego zachowania 
się na drodze, popularyzuje 
podstawowe zasady i umiejęt-
ności udzielania pierwszej po-
mocy przedlekarskiej.

Organizatorem eliminacji 
było Starostwo Powiatowe w 

Wieruszowie, Urząd Miejski 
w Wieruszowie, Komenda Po-
wiatowa Policji w Wieruszowie 
oraz Zespół Szkół Nr 2 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Wieruszowie. 

Patronat nad imprezą obję-
li Starosta Wieruszowski Pan 
Andrzej Szymanek i Burmistrz 
Wieruszowa Pani Iwona Szko-
pińska.

Turniej cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem. W tym 
roku startowało 15 drużyn /po 
3 zawodników/ szkół podsta-
wowych i 7 gimnazjów z powia-

tu wieruszowskiego. Powołany 
miesiąc temu Komitet Organi-
zacyjny ustalił harmonogram 
czynności przygotowujących te 
eliminacje. W ich przygotowa-
niu uczestniczyli m.in. Pan Ma-
rian Bury – Naczelnik Powia-
towego Wydziału Komunikacji 
w Wieruszowie, Pan Andrzej 
Parzonka – przedstawiciel Za-
rządu Powiatowego Dróg, Pan 
Krzysztof Domański – Naczel-
nik Sekcji Ruchu Drogowego 
KPP w Wieruszowie, Pan Ma-
rian Kazuś – dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 2 w Wieruszowie.

Powołano dwie Komisje Sę-

dziowskie, które równolegle 
przeprowadziły test wiado-
mości z elementami wiedzy o 
pierwszej pomocy medycznej 
oraz punktowaną jazdę w mia-
steczku ruchu drogowego z 
elementami sprawnościowymi.

Dla uczniów szkół podstawo-
wych był to test jednokrotnego 
wyboru, dla uczniów gimna-
zjum test wielokrotnego wybo-
ru. Na jego napisanie uczestni-
cy mieli 40 minut.

Dzięki zaangażowaniu się 
członków Komisji Sędziow-
skich, m.in. Panów Mariana 
Burego, Andrzeja Parzonki, 
Krzysztofa Depty oraz funkcjo-
nariuszy KPP w Wieruszowie 
Panów: Piotra Łuczaka, Sławo-
mira Barteli, Marcina Kotwy i 
Krzysztofa Domańskiego rze-
telnie i sprawnie oceniono wy-
stępujące zespoły uczniowskie.

Wyniki:

Szkoły podstawowe
Rywalizacja drużynowa:
1.Sokolniki
2.Huta
3.Żdżary
4.Wieruszów nr 2

5.Galewice
Rywalizacja indywidualna
1. Galasiński Mateusz, Wieru-

szów 1
2-3. Świerczyńska Martyna, So-

kolniki
Lerka Karolina, Sokolniki
4-6. Suchy Krzysztof, Sokolniki 
Gniłka Hubert, Huta
Jagieła Michał, Żdżary

Gimnazja:
Rywalizacja drużynowa
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Sokolnikach
2. Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
3. Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Galewicach
4. Gimnazjum w Czastarach
5. Gimnazjum im. Armii genera-

ła Andersa w Łubnicach

Rywalizacja indywidualna
1.Kosędka Bartosz, Sokolniki
2. Żuraw Andrzej, Sokolniki
3. Brylak Michał, Wieruszów 2
4. Sola Jarosław, Galewice
5. Garczarek Mateusz, Sokolniki

red.
FOTO: Łukasz Dąbik, 

J. Przybył

Impreza nie odbyłaby się bez sponsorów:

- Starosty Wieruszowskiego
- Burmistrz Wieruszowa
- Fundacji „Bezpieczna Droga” z Wielunia / pani prezes Elżbiety 
Łużak
- Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu
- Stacji Kontroli Pojazdów „Wiamot” pana Jarosława Wiatra z 
Lututowa
- ośrodka szkolenia kierowców pani Bożeny Kołodziej z Sokolnik,
- ośrodka szkolenia kierowców pani Anny Kudaś z Wieruszowa
- sklepu sportowego pani Elżbiety Nowickiej z Wieruszowa
- dyr ZS Nr 2 w Wieruszowie

Wieruszów

Pożegnanie maturzystów
W piątek 24 kwietnia w Ze-

spole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Wieruszowie odbyło 
się uroczyste pożegnanie 3 
klas.

W roku 2008/2009 do pięciu 
klas trzecich uczęszczało 111 
uczniów. Wszyscy ukończyli 
szkołę i wszyscy od 4 maja roz-
poczynają egzaminy matural-
ne. Średnia ocen końcowych 
klas trzecich była wysoka i wy-
kosiła 4,3.

Nagrodę  Patrona Szkoły i 
tytuł Najlepszego Absolwenta 
uzyskała stypendystka Prezesa 
RM- Marta Lepka (śr. 5,56). 
Na liście najlepszych absol-
wentów znalazło się 12 osób 
ze średnimi ocen min. 5,00. 
Wszyscy oni otrzymali cenne 
nagrody Starosty Wieruszow-
skiego i Przewodniczącego 
Rady Powiatu. 28 osób otrzy-
mało świadectwa z wyróżnie-
niem (śr.4,75), a 31 osób 
odebrało stypendia za wyniki 
w nauce.

Należy się spodziewać po-
wtórzenia wysokich wyników 
na egzaminach maturalnych, 
czego wszystkim absolwentom 
życzymy. 

Red.
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XI Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Biegach na Orientację
Historia biegu na orientację na 

naszym terenie sięga połowy lat 
90-tych, kiedy to grupa dzieci i 
młodzieży pod przewodnictwem 
Pana Adama Śliwakowskiego 
zawiązywała pierwszą sekcję tej 
dyscypliny sportowej przy Szko-
le Podstawowej w Ochędzynie. 
Sport ten zdobywał sobie coraz 
szersze grono wielbicieli. Powsta-
ły kolejne sekcje biegu na orien-
tację przy Szkole Podstawowej w 
Pchlicach, przy Zespole Szkół w 
Sokolnikach, a obecnie biegami 
na orientację zainteresowały się 
dwie inne gminy naszego powia-
tu, tj. Czastary i Galewice.

Większa liczba zawodników 

biegających w naszych lasach z 
mapą i kompasem oznacza więk-
sze możliwości w organizowa-
niu zawodów w tej dyscyplinie. 
Takie też zawody odbyły się 18 
kwietnia, w sobotę, w miejscowo-
ści Rybka koło Lututowa. Były 
to już XI Mistrzostwa Powiatu 
Wieruszowskiego w Biegach 
na Orientację, zorganizowane 
przez Parafialny Uczniowski 
Klub Sportowy „Jutrzenka Pi-
chlice”, przy finansowym wspar-
ciu Starostwa Powiatowego w 
Wieruszowie. 

Zawody te okazały się przeło-
mowymi w historii mistrzostw 
powiatu w BnO pod względem 

ilości zawodników, jak i samej 
formy prowadzenia zawodów. W 
Mistrzostwach wzięło udział 154 
zawodników z 10 klubów spor-
towych: UKS Orientuś Łódź, 
UKS Azymut Pabianice, UKS Za-
łęczak, UKS Junior Ochędzyn, 
UKS Grom Sokolniki, UKS Bzyk 
Czastary, UKS GOK Galewice, 
SP w Kierznie, PUKS Jutrzenka 
Pichlice oraz zawodnicy indywi-
dualni, niezrzeszeni w klubach. 

W atmosferze zdrowej rywa-
lizacji, przy grzejącym słońcu i 
orzeźwiającym wietrze, zawod-
nicy z mapą i kompasem wyru-
szali na trasy, by tam, przy uży-
ciu elektronicznego systemu 
SPORT – IDENT, potwierdzić 
swoją obecność na punkcie. 
Po dotarciu do mety zawodnik 
otrzymywał wydruk zawierający 
potwierdzenie swojej obecno-
ści na punktach, całkowity czas 
swojego biegu oraz międzycza-
sy, czyli czas biegu między po-
szczególnymi punktami. System 
ten został użyty w mistrzostwach 
powiatu po raz pierwszy, a stało 
się to możliwe dzięki Łódzkiemu 
Okręgowemu Związkowi Bie-
gu na Orientację, który użyczył 
sprzętu oraz dwóch sędziów do 
jego obsługi. 

Zawody rozpoczęły się o godz. 
11.00, a o godz. 14.15 rozpoczęto 
uroczystą dekorację zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach. 
Zawodnicy zostali udekorowani 
przez zaproszonych gości: Wice-
starostę Powiatu Wieruszowskie-
go Pana Mirosława Urbasia, Pro-
boszcza Parafii pod wezwaniem 
Św. Jana Chrzciciela Księdza 
Józefa Karczmarka oraz Preze-
sa Tartaku Tyble Pana Andrzeja 
Waligórę. Zdobywcy pierwsze-
go, drugiego i trzeciego miejsca 
otrzymali medale i pamiątkowe 
koszulki, a zdobywcy miejsc od 1 
do 6 dyplomy. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim osobom i organizacjom, 
które finansowo wsparły zawody, 
jak i wszystkim tym, którzy w ja-
kikolwiek sposób pomogli w or-
ganizacji Mistrzostw. 

Agata Muszalska- 
Krzyżostanek

A oto zwycięzcy XI Mistrzostw Powiatu 
Wieruszowskiego w BnO 

w poszczególnych kategoriach:

K 10 (1,8 km)
1.Mordal Julia – UKS Załęczak
2.Królik Kinga – UKS Azymut Pabianice 
3.Kowalczyk Weronika – PUKS Jutrzenka Pichlice

K 12 (2,1 km)
1.Wątroba Patrycja – UKS Junior Ochędzyn
2.Kordala Małgorzata – UKS Orientuś Łódź 
3.Kordala Karolina – UKS Orientuś Łódź

K 14 (3,7 km)
1.Siwik Kinga – UKS Grom Sokolniki
2.Banaś Agnieszka – UKS Orientuś Łódź 
3.Surma Magdalena – UKS Grom Sokolniki

K 16 (4,3 km)
1.Ścieszko Natalia – UKS Orientuś 
2.Garczarek Justyna – UKS Grom Sokolniki
3.Banaś Aleksandra – UKS Orientuś Łódź 

K 18/20/21 (6,0 km)
1.Gwóźdź Ewa – UKS Orientuś 
2.Pabich Maria – UKS Azymut Pabianice
3.Stróżek Monika – UKS Orientuś Łódź

K 35 (4,1 km)
1.Mazurkiewicz Jolanta – UKS Orientuś
2.Paszyńska Małgorzata – UKS Orientuś Łódź

M 10 (1,8 km)
1.Morawski Jakub – UKS Azymut Pabianice
2.Chmielecki Adam – UKS Grom Sokolniki
3.Małecki Adrian – UKS Junior Ochędzyn

M 12 (3,1 km)
1.Żuraw Wiktor – UKS Grom
2.Oszczęda Przemysław – PUKS Jutrzenka Pichlice
3.Panek Mariusz – UKS Grom Sokolniki

M 14 (4,1 km)
1.Marciniak Patryk – UKS Azymut Pabianice
2.Mączyński Jakub – UKS Orientuś Łódź
3.Pałka Szymon – UKS Orientuś Łódź

M 16 (6,3 km)
1.Jeż Krzysztof – UKS Orientuś Łódź
2.Garczarek Mateusz – UKS Grom Sokolniki
3.Kordala Michał – UKS Orientuś Łódź

M 18/20/21 ( 9,4 km)
1.Gryzio Łukasz – UKS Azymut Pabianice
2.Pabich Mariusz – UKS Azymut Pabianice
3.Grochowalski Mateusz – UKS Azymut Pabianice

M 35 (6,0 km)
1.Olas Jacek – UKS Orientuś Łódź
2.Dura Kazimierz – Śląsk Wrocław
3.Magiera Wojciech – UKS Orientuś Łódź

Turystyczna (OPEN 3,3 km)
1.Karsznia, Hanula, Kłobus – UKS GOK Galewice
2.Drab M. Bezen W. – UKS Bzyk Czastary
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Informacje z powiatu wieruszowskiego
Dziesięciolecie powiatu wieruszowskiego

Z okazji 10 - lecia powiatowej wspólnoty samorządowej Starostwo Powiatowe w Wieruszowie organizuje w 
dniach 14 – 16 maja 2009 r. cykl imprez jubileuszowych. W ramach jubileuszu w dniu 14. 05. 2009 r. w Wieru-
szowskim Domu Kultury odbędzie się Konferencja „Regionalne i lokalne produkty turystyczne Województwa 
Łódzkiego”. Na Konferencji odbędzie się m. in. prezentacja „Wieruszowski powiat z mapą i kompasem” - pro-
duktu turystycznego opartego na pierwszych w Polsce stałych, turystycznych trasach orientoringu. W dniu 15 
maja uczestnicy Konferencji będą zwiedzać najciekawsze zakątki powiatu wieruszowskiego. Uroczystym podsu-
mowaniem 10 – ciu lat istnienia powiatu będzie „Gala 10 – lecia Powiatu Wieruszowskiego”, która rozpocznie 
się o godz. 15.00 w Wieruszowskim Domu Kultury, 15-go maja w piątek. Program gali przewiduje wystąpienie 
Starosty Wieruszowskiego, Andrzeja Szymanka. Wręczenie odznaczeń Prezydenta RP. Wręczenie nagród i wy-
różnień dla osób i podmiotów zasłużonych dla Powiatu Wieruszowskiego. Wystąpienie Wojewody Łódzkiego, 
Jolanty Chełmińskiej i zaproszonych gości. Galę Powiatu zamknie koncert Krystyny Prońko.

Podsumowaniem jubileuszowych dni powiatu będzie sobotni Piknik z Radiem Łódź. 16 maja 2009 r na sta-
dionie TRS PROSNA w Wieruszowie, Radio Łódź będzie bawić mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Piknik 
radiowy o godz. 15.00 rozpocznie parada orkiestr dętych. Następnie specjalnie dla dzieci odbędzie się przedsta-
wienie „Czarnoksiężnik z krainy OZ”. W dalszej części programu będą występy hip – hop,  zaprezentuje się do-
skonała imitacja legendy muzyki rockowej – The Beatles, zespół The Bootels. Będą zabawy i konkursy z Radiem 
Łódź. Przewidziany jest koncert Andrzeja Rybińskiego, a na zakończenie wystąpi Formacjia GO.

Równocześnie w dniach 15 maja 2009 r. rozpocznie się XXX Jubileuszowy Rowerowy Rajd Wojewódzki po 
Ziemi Wieruszowskiej. Zakończenie rajdu odbędzie się  o godz. 10.00 w sobotę 16 maja 2009 r. na stadionie TRS 
PROSNA w Wieruszowie. Rajd organizowany jest przez Stowarzyszenie „Między Prosna a Wartą” Lokalna Grupa 
Działania przy udziale starostwa Powiatowego w Wieruszowie i PTTK w Wieruszowie. Dokładne informacje na 
temat rajdu znajdują się na stronie internetowej www.lgd-wieruszow.home.pl.

Komunikat
Firmy z powiatu wieruszowskiego zainteresowane konkursem „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego” 

proszone są o zgłaszanie propozycji swoich produktów. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10 maja 2009 r., 
do Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul Rynek 1-7, pok.25, tel. 62 78 31 996, 
fax 62 78 31 979, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl.

Można zgłaszać produkty z każdej branży. Kryteriami oceny są:
· nowoczesność i innowacyjność produktu
· walory użytkowe i estetyczne produktu
· spełnienie wymogów jakie prawo nakłada na dany typ produktu
· możliwość utożsamiania produktu z powiatem Wieruszowskim
Dokładne informacje na temat przyznawania Nagrody Gospodarczej Starosty Wieruszowskiego „Markowy Pro-

dukt Powiatu Wieruszowskiego” znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie www.powiat-
wieruszowski.pl.

Wieruszowski starosta na wielkopolskim konwencie
W dniu 20 kwietnia2009 r w Ostrzeszowie odbył się Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego. Sta-

rostowie wielkopolscy zaprosili również na swoje posiedzenie Andrzeja Szymanka, Starostę Wieruszowskiego i 
Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego.

Tematy obrad starostów wielkopolskich w dużej mierze pokrywają się z tematami poruszanymi wśród łódzkich 
starostów, toteż prawdopodobnie nastąpi współpraca i wymiana doświadczeń między konwentami. Na pewno 
zacieśni się współpraca między samymi przewodniczącymi konwentów, którzy są bliskimi sąsiadami. Lech Janic-
ki, Starosta Ostrzeszowski jest Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.

Informacje dotyczące samorządu powiatowego,
Stefan Pietras - Sekretarz Powiatu

Tel. 062 78 31 987, tel. kom. 601 154 750

Wielkopolska liga juniorów młodszych

Wyniki XX kolejki
Polonia 1912 Leszno - Jarota Jarocin    3:1  
Rawia Azymut Rawicz - Lech II Poznań    0:0   
Marcinki Kępno - Warta I Poznań    3:7  
Olimpia Koło - Polonia Środa     0:5  
Kania Gostyń - Poznaniak Poznań    0:3   
Lech I Poznań - Tur Turek     5:0  
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Obra 1912 Kościan   4:2  

Warta II Poznań - Włókniarz Kalisz    3:0

Wyniki XXII kolejki

Rawia Azymut Rawicz - Polonia 1912 Leszno   0:4  
Marcinki Kępno - Jarota Jarocin    6:2  
Lech I Poznań - Polonia Środa    2:0
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Poznaniak Poznań   1:0  
Warta II Poznań - Obra 1912 Kościan    1:0 
Kania Gostyń - Warta I Poznań    2:6  
Olimpia Koło - Lech II Poznań    0:0

1. Lech I Poznań 21 58 80-6
2. Warta I Poznań 21 58 77-16
3. Poznaniak Poznań 21 38 40-27
4. Lech II Poznań 21 37 49-32
5. Marcinki Kępno 21 35 50-47
6. Polonia Środa 21 33 31-26
7. Polonia Leszno 21 31 31-30
8. Ostrovia Ostrów Wlkp. 21 25 25-32
9. Jarota Jarocin 21 22 24-36
10. Rawia Rawicz 21 22 20-40
11. Włókniarz Kalisz 20 21 27-52
12. Olimpia Koło 21 20 34-46
13. Warta II Poznań 21 19 19-39
14. Kania Gostyń 21 16 20-42
15. Tur Turek 20 16 20-45
16. Obra Kościan 21 14 20-51

W sobotę 25 bm. Polonia 1912 Leszno - Marcinki Kępno (13).  

Klasa okręgowa juniorów starszych

Wyniki XIV kolejki 

Polonia Kępno - KS Stal Pleszew    1:1  
Centra Ostrów Wlkp. - Włókniarz Kalisz    5:0   
Płomyk Koźminiec - Biały Orzeł Koźmin Wlkp.   2:0   
KKS 1925 Kalisz - KS Opatówek    6:1 

1. Stal Pleszew 13 30 64-12
2. Centra Ostrów Wlkp. 13 29 37-17
3. KKS 1925 Kalisz 13 26 51-20
4. Płomyk Koźminiec 13 23 25-24
5. Włókniarz Kalisz 12 19 22-23
6. KS Opatówek 13 16 21-35
7. Polonia Kępno 13 16 42-28
8. Korona/Pogoń Stawiszyn 12 11 15-59
9. Biały Orzeł Koźmin 12 11 18-34
10. Astra Krotoszyn 12 9 13-25
11. Prosna Kalisz 12 4 13-44

W piątek 24 bm.: KKS 1925 Kalisz - Polonia Kępno (17). 

Klasa A juniorów młodszych - grupa II
Wyniki VIII kolejki
 
Zefka Kobyla Góra – Olimpia Brzeziny                 0 : 0         
Jankowy 1968 - LZS Czajków                       6 : 2         
Wielkopolanin Siemianice - Orzeł Mroczeń             3 : 8         
KS Rogaszyce - Marcinki Kępno                    4 : 3         
1. LZS Czajków 8 19 38-19
2. Orzeł Mroczeń 8 18 45-16
3. Jankowy 1968 8 16 31-19
4. Olimpia Brzeziny 8 13 34-18
5. Zefka Kobyla Góra 8 8 10-19
6. Wielkopolanin Siemianice 8 6 20-62
7. Marcinki Kępno 8 5 26-40
8. KS Rogaszyce 8 7 21-32

W sobotę 25 bm.: Jankowy 1968 - Marcinki Kępno (16), 
Wielkopolanin Siemianice - KS Rogaszyce (16).                     

Klasa trampkarzy starszych – grupa II

Wyniki X kolejki  
Victoria Ostrzeszów - Wicher Siedlików  8:0   
Sokół Bralin - GKS Grębanin    6:2   
Lilia Mistat - Masovia Kraszewice    0:7  
 
Wyniki XI kolejki 
 LZS Olszowa - Sokół Bralin    4:1  
GKS Grębanin - Lilia Mistat     11:1  
Masovia Kraszewice - Olimpia Brzeziny   4:0

1. Masovia Kraszewice 11 31 63-8
2. GKS Grębanin 11 22 55-30
3. LZS Olszowa 9 21 43-13
4. Olimpia Brzeziny 9 13 26-20
5. Sokół Bralin 11 13 27-32
6. Victoria Ostrzeszów 9 12 45-22
7. Lilia Mikstat 11 3 7-83
8. LZS Siedlików 9 3 12-70
 
W sobotę 25 bm.: Olimpia Brzeziny  - GKS Grębanin (14), Lilia 
Mikstat  - LZS Olszowa (16),  Sokół Bralin  - LZS Siedlików (13).

Klasa trampkarzy młodszych – grupa III  

Wyniki VIII kolejki 

Lilia Mikstat - LZS Doruchów                      2 : 0         
Płomień Opatów - Pelikan Grabów                    7 : 0         
Iskra Sieroszewice - Odolanovia Odolanów              0 : 4         

LKS Czarnylas - Zawisza Sośnie                   0 :12

1. Płomień Opatów 8 24 48-8
2. Odolanovia Odolanów 8 21 72-8
3. LZS Doruchów 8 15 56-15
4. Lilia Mikstat 8 12 15-38
5. Iskra Sieroszewice 8 9 14-34
6. Zawisza Sośnie 8 9 22-39
7. Pelikan Grabów 8 6 16-42
8. LKS Czarnylas 8 0 4-63

W sobotę 25 bm.: Płomień Opatów - Zawisza Sośnie  (11).                 

Klasa okręgowa młodzików starszych

Wyniki XI kolejk

Jarota Jarocin – Ostrovia Ostrów Wlkp.                 8 : 1         
 Marcinki Kępno - Jankowy 1968                    20 : 0         
 Kaliszanin Kalisz - Stal Pleszew                     3 : 0         
 KUKS Zębców Ostrów Wlkp. - Astra Krotoszyn      7 : 1         
Awansem
 Ostrovia Ostrów Wlkp. - KUKS Zębców Ostrów Wlkp.  4 : 1  

1. Kaliszanin Kalisz 8 21 48-7
2. Marcinki Kępno 8 21 72-5
3. Stal Pleszew 8 15 37-11
4. Ostrovia Ostrów Wlkp. 9 14 17-26
5. Jarota Jarocin 8 13 41-11
6. Astra Krotoszyn 8 6 17-38
7. KUKS Zębców 9 7 15-50
8. Jankowy 1968 8 0 1-100

W sobotę 25 bm.: Jarota Jarocin - Jankowy 1968 (13), Marcinki 
Kępno - Astra Krotoszyn (16).                
 

Myśli nieuczesane

UFNOŚĆ
Przez mą słabość, grzechy moje, 
wciąż oddalam się od Ciebie.

Ale ufam w Twoją łaskę, 
że też znajdę miejsce w niebie.

W Twoją boską dobroć,
Jezu wierzę święcie,

że naszym bliskim zmarłym
dasz w niebie przyjęcie.

Jezu ufam Tobie,
gdy płaczę w rozpaczy,

że zło przeminie 
i będzie inaczej.

Jezu ufam Tobie 
i w ufności tej, 

w moim ciężkim życiu
zaraz jest mi lżej.

Eugeniusz Toruński
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„Heros”, „Lew”, „Smerf”, „Św. Anna” – prawda czy fikcja?
Szerokim echem na naszym te-

renie odbiła się sprawa areszto-
wania samorządowców z gminy 
Sokolniki. Na stronie interneto-
wej Gminy Sokolniki jest wykaz 
Klubów Sportowych i Stowarzy-
szeń. Na fakt, że w jednym dniu 
było zarejestrowanych ponad 15 
klubów zwrócił uwagę jeden z 
użytkowników naszego forum. 
Natomiast mieszkaniec Pichlic 
poinformował redakcję ITP., że 
w wykazie klubów sportowych 
pięć zarejestrowanych jest na 
terenie Pichlic, a w rzeczywisto-
ści działają rzekomo tylko dwa, 
wynika z tego, że dwa są prawdo-
podobnie fikcyjne. Były również 
podobne głosy z innych miejsco-
wości z terenu gminy Sokolniki, 
o czym także były informacje na 
forum www.powiatowy.pl/fo-
rum. W związku z tym, że sprawa 
ta jest rozwojowa i wielowątkowa 
i w niektórym zakresie aż dziw-
na, wręcz nie do pomyślenia, a 
co dopiero do zrealizowania, a 
dotyczy Uczniowskich Klubów 
Sportowych i Stowarzyszeń, któ-
re „działały” na terenie gm. So-
kolniki. W kwestii ich rejestracji, 
czy też legalności funkcjonowa-
nia zwróciliśmy się do starosty 
wieruszowskiego. Obok treść pi-
sma i odpowiedź.

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia rzekomo funkcjonujące patrz i komentuj na forum www.powia-
towy.pl/forum 

Red.

WIEDZA DZIEWIĘCIOLATKÓW 
Z TEKLINOWA ZBADANA

Na zdjęciu: Aleksandra Walczak-Dyrektor SP w Teklinowie zbiera 
prace uczniów klasy III po zakończeniu sprawdzianu

W czwartek 23 kwietnia br.  
uczniowie klasy trzeciej z Tekli-
nowa napisali pierwszy w życiu 
poważny egzamin. Wzięli udział 
w Ogólnopolskim Sprawdzia-
nie Kompetencji Trzecioklasi-
sty organizowanym specjalnie 
dla szkół podstawowych z całej 
Polski przez Wydawnictwo Pe-
dagogiczne OPERON i Gazetę 
Wyborczą. Chociaż starali się po-
traktować ten nieobowiązujący 
jeszcze trzecioklasistów egzamin 
w sposób zabawowy, to jednak 
nie obyło się bez emocji. 

Sprawdzian taki to znakomita 
szansa dla uczniów, by zwery-
fikować swoją wiedzę i zdobyć 
umiejętności potrzebne do 
sprawdzianu, który czeka ich za 
trzy lata – w klasie szóstej. Spraw-
dzian ten oceni umiejętności 
ucznia w zakresie: czytania, pisa-
nia, rozumowania, korzystania z 
informacji, wykorzystywania wie-
dzy w praktyce. Była to już druga 
edycja takiego sprawdzianu, w 
której  uczestniczyło ponad 260 
tysięcy uczniów. Arkusze spraw-
dzianu zostały przygotowane 
przez doświadczonych egzami-
natorów i zawierają treści okre-
ślone w podstawie programowej 
dla pierwszego etapu edukacyj-

nego. Sprawdzian składał się 
z tekstu i ułożonych na jego 
podstawie 25 pytań otwartych i 
zamkniętych. Uczniowie mieli 
90 minut (2 x 45 min.) na jego 
rozwiązanie. Dodatkową warto-
ścią sprawdzianu jest możliwość 
otrzymania pod-
sumowania wy-
ników uczniów 
w każdej szkole. 
Statystyki szkoły 
będzie można 
zestawić z wy-
nikami ogól-
n o p o l s k i m i , 
które zostaną 
umieszczone na 
stronie interne-

towej. No cóż, trzecioklasistom 
z Teklinowa nie pozostało nic 
innego, jak czekać cierpliwie na 
wyniki, a Redakcja ITP trzyma 
kciuki i życzy wszystkim, aby były 
one jak najlepsze.

Red.
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Laureaci konkursu otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody !!! 

Powiat Wieruszowski

Sokolniki

Taniec – jeden wyraz, milion emocji
Taniec jest zwierciadłem duszy, ponieważ pochodzi z samego serca. Istnieje tak długo, jak istnie-

je świat. W tańcu wyrażamy swoje emocje, uczucia za pomocą ruchów i gestów. 
Dla wielu taniec to życie, tym, co kochają taniec, czują rytm gdy słyszą muzykę, nogi same 
zaczynają tańczyć. Dla Dawida Wojewody i Klaudii Wierzby z Sokolnik taniec to pasja 

życia od wielu lat, aby tak tańczyć trzeba taniec kochać.

Podczas Turnieju Tańca o 
Puchar Starosty Powiatu Wie-
ruszowskiego, który odbył się w 
Sokolnikach Dawid Wojewoda 
i Klaudia Wierzba byli jak zwykle 
fenomenalni i bezkonkurencyjni. 
W kategorii Solo 13 lat i powyżej 
Dawid zdobył I m-ce w tańcu Hip 
hop, a Klaudia II, a w kategorii 
Duet 13 lat i powyżej zajęli oczy-
wiście I m-ce. Dla nich taniec to 
żywioł, a hip hop daje im możli-
wość wyzwolenia emocji. Godny 
pochwały jest fakt, że sami opra-
cowują choreografię. Nikt zapew-

ne nie przypuszcza, że tak wypra-
cowany m.in. waving, locking i 
popping to wyłącznie ich pomysł 
i żmudna praca.

Czym dla was jest taniec? 
Dawid Dla mnie taniec jest odzwier-

ciedleniem emocji, mojego charakteru, 
czymś wyjątkowym. Gdy tańczę zapo-
minam o problemach, skupiam się 
nad ruchem, tańcem wyrażam swoje 

emocje. Hip hop ma to do siebie, że 
można tańczyć wszędzie, w parku, w 
sklepie, na ulicy, pozwala wzbogacać 
się duchowo, wyrabia cechy charakte-
ru jak: pracowitość, sumienność, obo-
wiązkowość. 

Klaudia Swoją przygodę z tańcem 
rozpoczęłam kilka lat temu od hip 
hopu, tak jest do tej pory. 

Udoskonalając swoje umiejętności, 
coraz bardziej upewniłam się w prze-
konaniu, że hip hop to taniec idealny 
dla mnie, który nie tylko angażuje w 
ruch wszystkie partie ciała, ale także 
sprawia mi ogromną przyjemność. 

Tańcząc zapominam o innych spra-
wach i skupiam się wyłącznie na tań-
cu, a udział w turniejach i występy 
dają mi możliwość rozwijania się oraz 
satysfakcję! 

Jesteście znani w powiecie, a 
to głównie dlatego, że bierzecie 
udział w lokalnych imprezach, fe-
stynach, na których dajecie popis 
swoich znakomitych umiejętno-

ści. Jakie były początki?
Dawid Zaczynaliśmy tańczyć w sto-

dole u kolegi. Sami przygotowaliśmy 
układ, choreografię i tak jest do tej 
pory. Później wójt zaproponował nam, 
abyśmy korzystali z sali gimnastycznej. 
Krzysztof Maj, który ze mną tańczył 
zrobił sobie przerwę ze względu na ma-
turę. Tak to prawda, bierzemy udział 
w bardzo wielu lokalnych imprezach, 
a także turniejach i konkursach. W 
okolicy jesteśmy znani i lubiani. Cały 
czas pracujemy nad sobą i pogłębiamy 
wiedzę o tańcu.

Jesteście uczniami szkół śred-
nich w Wieluniu, podobno otrzy-
maliście ciekawą propozycję?

Dawid, Klaudia Otrzymaliśmy pro-
pozycję pracy jako instruktorzy tańca. 
Będziemy uczyć młodzież gimnazjalną 
tańczyć, oczywiście głównie hip hop. 
To dynamiczny taniec, w którym 
prezentujemy swoje, wyćwiczone, wy-
pracowane choreografie. Hip hop to 
taniec pełen ekspresji, w którym cechą 
charakterystyczną są zgięte nogi w ko-
lanach, elementy skoczne. Aby tańczyć 
dobrze sam talent nie wystarczy należy 
stale się doskonalić.

Dawid W tańcu jak w życiu — naj-
ważniejsze są emocje. Hip hop to ta-
niec ulicy, wywodzący się z czarnych 
dzielnic Nowego Yorku, który zawojo-
wał cały świat. Obecnie jest trendy i 
cieszy się bardzo dużą popularnością 
w Polsce i na świecie. Hip- hop po-
zwala rozwijać takie cechy jak: szyb-
kość, gibkość, wytrzymałość, zwinność, 
skoczność. To niezwykle dynamiczny 
taniec, który operuje różnymi formami 
ruchu: waving (fale), popping (napi-
nanie mięśni), locking (blokowanie). 

Gdzie możemy was wkrótce zo-
baczyć? 

Dawid Już od początku maja roz-
poczynają się festyny i różne imprezy 
lokalne, na których nie tylko damy po-
pis naszych umiejętności, ale będziemy 
promować naszą gminę. Proszę nas 
wypatrywać na pewno się gdzieś spo-
tkamy i to nie raz. 

W takim razie do zobaczenia.
Z Dawidem Wojewoda i Klaudią 

Wierzba rozmawiała 
Anna Świegot

Na stronie 27 wywiad z naj-
młodszą uczestniczką turnieju 

- Izabelą Nalepą, 
a szczegółowe wyniki zawo-
dów w nastepnym numerze

Wieruszów

Studenci na forum
Dnia 25 kwietnia 2009r. w Brzegu (woj. opolskie ) odbyło się 

III Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. dolnośląskiego i 
opolskiego, na które gościnnie zostali zaproszeni przedstawiciele 
Zarządu Wieruszowskiego Uniwersytetu III Wieku. Była to dosko-
nała okazja do zapoznania się z działalnością tamtejszych uniwer-
sytetów bardzo bogatych w doświadczenia. Mieliśmy okazję z bliska 
przyjrzeć się ich osiągnięciom i czegoś nowego nauczyć a co naj-
istotniejsze nawiązać kontakty i współpracę.

Red.
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Fiskus wzywa - Najwyższa pora się rozliczyć!
Ostatni dzwonek dla osób, które 

jeszcze nie rozliczyły się z fiskusem. 
Ostateczny termin upływa 30 kwiet-
nia, zostało więc niewiele czasu. Jak 
twierdzi Grzegorz Konieczny Na-
czelnik Urzędu Skarbowego w Wie-
ruszowie, co 12- ty podatnik jeszcze 
nie złożył zeznania. Można je podać 
do 30 kwietnia, do godz. 18-tej lub 
nadać w placówce pocztowej, stem-
pel pocztowy jest dowodem złożenia 
zeznania, które Urząd Skarbowy ho-
noruje. 

1 stycznia 1999r. po reformie ad-
ministracyjnej powstała Filia Urzę-
du Skarbowego w Wieruszowie. 
Organ filialny funkcjonował przez 
okres czterech lat, do 2003 r. Z 
dniem 1 stycznia 2004 r. na mocy 
rozporządzenia Ministra Finansów 
ustanowiono Urząd Skarbowy w 
Wieruszowie jako samodzielną jed-
nostkę skarbową. W chwili obecnej 
urząd zatrudnia 39 pracowników, 
w ramach urzędu funkcjonuje 12 
komórek organizacyjnych, podre-
feratów, wieloosobowych stanowisk 
pracy oraz jednoosobowych stano-
wisk pracy. Urząd Skarbowy w Wie-
ruszowie jest dogodnie usytuowany, 
w centrum miasta, w bliskości Sta-
rostwa Powiatowego, Urzędu Miej-
skiego, co w znacznym stopniu uła-
twia załatwianie spraw urzędowych 
mieszkańcom powiatu. 

W tym roku, na początku marca 
rozpoczęła się ogólnopolska akcja 
informacyjna „Szybki PIT”, w ra-
mach, której zorganizowane zostały 
dwa Dni Otwarte w US.

Pierwszy dzień otwarty miał miejsce 
28 marca br. tj. w sobotę, drugi dzień 
otwarty miał miejsce w ostatnią sobotę 
tj. 25 kwietnia. W ogóle akcja szybki 
PIT miała na celu podjęcie inicjatywy 
skierowanej, do jak najszerszej grupy 
podatników w celu jak najszybszego roz-
liczenia się z obowiązków podatkowych. 
W ramach akcji szybki PIT dodatkowo 
należy wspomnieć, że Urzędy Skarbowe 
oprócz wspomnianych Dni Otwartych 
wyszły również z dwoma inicjatywami 
celem ułatwienia podatnikom rozlicze-
nia się z uzyskanego dochodu za 2008 
r. to jest m.in. ustanowienie dyżurów do 
godz. 18.00 tak, aby podatnik po godzi-
nach pracy mógł po zamknięciu urzędu 
o 15.30 miał jeszcze 2,5 godz. czasu na 
złożenie zeznania. Ten wydłużony czas 
pracy urzędu miał miejsce od 20-24 
kwietnia i od 27-30 kwietnia.

Czy w tym roku pracownicy Urzę-
du Skarbowego zostali delegowani 
do poszczególnych gmin, aby na 
miejscu przyjmować zeznania po-
datkowe od mieszkańców gmin.

Tak, podjąłem inicjatywę w tym roku 
delegowania pracowników do siedzib 
gmin celem przyjmowania zeznań po-
datkowych oraz udzielania pomocy przy 
wypełnianiu zeznań podatkowych do 
organów jednostek samorządu terytorial-
nego. Chce poinformować, że takie spo-
tkania, z „podatnikiem” miały miejsce w 
miesiącu marcu w każdej siedzibie jed-
nostki samorządu terytorialnego w każ-

dej gminie. Istotną, nową informacją z 
ostatniego m-ca jest alternatywna forma 
składania rozliczeń. Jest to możliwość 
składania zeznania podatkowego drogą 
elektroniczną. To jest zupełna nowość. 
W tym roku zostało to umożliwione w 
okresie przedświątecznym, w pierwszych 
dniach kwietnia. Można wysłać zezna-
nie podatkowe nie ruszając się z domu 
wchodząc na stronę internetową Mini-
sterstwa Finansów, wypełniając druk in-
teraktywny, i co jest tutaj rzeczą ważną,  
bez podpisu elektronicznego, zeznanie 

zostaje zarejestrowane. Te 
zeznania dotyczą tylko PIT-
ów- 37, przychodów uzyski-
wanych ze stosunku pracy. 
Według obecnego stanu 9 
podatników z naszej miejsco-
wości złożyło takie zeznania, 
które wpłynęły do urzędu. 

Do zakończenia akcji 
„Szybki PIT” pozostało 
niewiele czasu, czy po-
twierdza się powiedze-
nie, że zawsze czekamy 

na ostatnią chwilę? 
Akcja PIT za 2008 r. przebiega, jak do 

tej pory sprawnie, bez dużych kolejek. Nie 
potwierdza się, że czekamy na ostatnią 
chwilę. Ilość składanych zeznań na dzień 
dzisiejszy z najbardziej popularnego ze-
znania podatkowego PIT- 37 rozliczyło 
się w mojej ocenie od 90-95% podatni-
ków, czyli bardzo dużo, co 12-13 podat-
nik jeszcze nie złożył zeznania, mamy 
jeszcze trochę czasu, więc spokojnie myślę 
bez żadnych kłopotów ci podatnicy złożą 
swoje zeznania, tym bardziej jak mówi-
łem wcześniej są wydłużone godziny pra-
cy. Nieco gorzej wygląda sytuacja osób, 
które prowadzą działalność gospodarczą 
tj. PIT-36, tutaj według danych, które 
posiadam na dzień dzisiejszy (27 kwiet-
nia) rozliczyło się ok. 60% podatników. 
Komentując tą sytuację, bardzo szybko 
rozliczali się podatnicy, którzy osiągnęli 
dochody ze stosunku pracy na podst. PI-
T-u- 37. Uwarunkowane było to głównie 
tym, że zdecydowana większość tych 
podatników w skutek złożonego zeznania 
otrzymuje na podst. tego PIT-u zwrot 
nadpłaconych zaliczek, czyli zwrot po-
datku. Dlatego rzeczą naturalną myślę 
jest, wczuwając się poniekąd w role po-
datnika, że im szybciej złożymy zeznanie, 
tym szybciej otrzymamy pieniądze, bądź 
na wskazany rachunek bankowy, bądź 
przekazem pocztowym. 

Kiedy był największy szturm na 
US?

Charakterystyczna rzeczą związaną z 
rozliczaniem PIT-37 w tym roku, było 
to, że bardzo dużo podatników rozliczyło 
się w pierwszych dwóch tygodniach mar-
ca, tj. bezpośrednio po otrzymaniu  od 
pracodawcy stosownych informacji PIT-
11 o swoich zarobkach za rok ub. Co się 
tyczy PIT-36, czyli rozliczeń osob, które 
prowadzą działalność gospodarczą,to te 
zeznania wpływają rokrocznie wolniej 
do urzędu. Trudno powiedzieć czy te oso-
by czekają na ostatnie dni. Do zapłaty 

jest podatek należny, a więc odwrotnie 
do PIT-37 i składają te zeznania w 
ostatnich dniach kwietnia jednocześnie 
wpłacają należny podatek. To może mieć 
bardziej psychologiczne znaczenie dla 
podatników, bo zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych można wcześniej złożyć zezna-
nie podatkowe, a terminem płatności za-
wsze jest dzień 30 kwietnia, więc ostatni 
dzień składania zeznania podatkowego, 
chyba, że ten dzień jest ustawowo wolny, 
więc odpowiednio dzień następny, robo-
czy do północy. Zeznanie można podać 
do 30 kwietnia do godz. 18-tej. Można 
je nadać w placówce pocztowej, może się 
zdarzyć, że zeznanie zostanie złożone w 
innym mieście i stempel pocztowy jest do-
wodem złożenia zeznania, które Urząd 
Skarbowy honoruje. W pierwszy dzień po 
30 kwietnia, po świętach majowych bar-
dzo dużo zeznań z Poczty Polskiej otrzy-
mujemy drogą listową. Na pewno w tym 
roku będzie podobnie, chociaż jak mówi-
łem ta skala będzie mniejsza ze względu  
na tak duża liczbę zeznań podatkowych 
już złożonych, szczególnie PIT-ów 37.

Jaka kara czeka tych, którzy z wia-
domych sobie powodów spóźnią się 
z rozliczeniem podatkowym?

Katalog przypadków jest różny, zresztą 
zawsze po stronie podatnika, ponieważ 
jest zobligowany do złożenia w ustawo-
wym terminie zeznania podatkowego. 
Jeżeli już się zdarzy, że podatnik nie do-
trzyma złożenia zeznania podatkowego 
w ustawowym terminie jest wykrocze-
niem skarbowym, które podlega rygorom 
ustawy - Kodeks Karno- Skarbowy. 

Art. 56. § 1. Podatnik, który skła-
dając organowi podatkowemu lub 
płatnikowi deklarację lub oświad-
czenie, podaje nieprawdę lub zataja 
prawdę albo nie dopełnia obowiąz-
ku zawiadomienia o zmianie obję-
tych nimi danych, przez co naraża 
Skarb Państwa lub jednostkę samo-
rządu terytorialnego na uszczuple-
nie podatku, podlega karze grzywny 
do 720 stawek dziennych albo karze 
pozbawienia wolności do lat 2, albo 
obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażo-
nego na uszczuplenie jest małej war-
tości, sprawca czynu zabronionego 
określonego w § 1 podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku nara-
żonego na uszczuplenie nie prze-

kracza ustawowego progu, sprawca 
czynu zabronionego określonego w 
§ 1 podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.

§ 4. Karze określonej w § 3 podle-
ga także ten podatnik, który mimo 
ujawnienia przedmiotu lub podsta-
wy opodatkowania nie składa w ter-
minie organowi podatkowemu lub 
płatnikowi deklaracji lub oświad-
czenia.

Wymierzenie kary grzywny za tego ro-
dzaju czyn, może być rezultatem braku 
udokumentowania obiektywnych trud-

ności związanych np. z chorobą podat-
nika. Musiałby w sposób ewidentny 
udokumentować fakt, że nie mógł, w tym 
czasie złożyć tego zeznania, chociaż jest 
to dosyć trudne do wykazania, bo termin 
złożenia zeznania podatkowego biegnie 
od 1 stycznia 2009r.do 30 kwietnia, 
aczkolwiek nie można wykluczyć, że po-
datnik rzeczywiście nie mógł w tym ter-
minie złożyć takiego zeznania.

Jedynym wyjściem jest wtedy 
tzw.”czynny żal”

Tak jest taka instytucja jak „czynny 
żal”. Jeżeli podatnik zwróci się z wnio-
skiem do Urzędu Skarbowego o zasto-
sowanie instytucji „czynnego żalu”, to 
takie przypadki będą indywidualnie, 
odrębnie rozpatrywane, przez podanie 
odpowiednich warunków podatnik może 
kary uniknąć.  Jeżeli podatnik zawini,  i 
nie złoży zeznania w określonym termi-
nie tj. 30 kwietnia po roku podatkowym,  
wtedy oskarżyciel skarbowy wszczyna 
tzw. postępowanie mandatowe, które   
najczęściej kończy się wymierzeniem kary 
mandatu.

Czy wypełnienie zeznania o podat-
ku dochodowym nadal wielu oso-
bom spędza sen z powiek, jaki jest 
stopień pomyłek  przy wypełnianiu 
zeznania?

W mojej ocenie tych błędów jest dużo 
mniej, o czym świadczy liczba czynności 
weryfikujących te zeznania podatkowe. 
Co do stopnia popełnianych pomyłek 
i błędów przez podatników, jest to  już 
17 akcja rozliczania się z podatku do-
chodowego stwierdzam i stwierdzają 
pracownicy merytoryczni komórki po-
datku dochodowego od osób fizycznych, 
że podatnicy popełniają coraz mniej 
błędów rozliczając PIT-y, co oczywiście 
nas cieszy i świadczy o tym, że w gąszczu 
przepisów podatnicy  już uporali się w 
znacznej części z systemem ulg i odliczeń, 
które wykorzystują w rozliczeniu podat-
kowym. Podejmowane są w Urzędzie 
Skarbowym inicjatywy, które wychodzą 
do podatnika, mamy podstrone interne-
tową strony internetowej Izby Skarbowej 
w Łodzi, na której staramy się umiesz-
czać wszelkie informacje związane z po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych, 
jest skala podatkowa, są podstawowe 
odliczenia, można z tej strony korzystać, 
można również korzystać z informacji 
wywieszanych na tablicy w sali obsługi 
petenta. W okresie składania zeznań jest 
uruchomiony stały punkt informacyjny 
w pok. 24. Kierownik wydziału podatku 
dochodowego od osób fizycznych udziela 
porad i informacji w sprawie problemów, 
jeżeli takowe występują

Władysław Ciężki - kierownik 
wydziału podatku dochodowego 
od osób fizycznych

Jak wynika ze złożonych dotychczas 
formularzy PIT wiele osób korzysta 
z ulg i odliczeń, a także duża licz-
ba podatników przekazuje 1% na 
cel organizacji pożytku publicznego. 
W sobotę 25 kwietnia Urząd Skar-
bowy w Wieruszowie odwiedziło ok. 

60 osób. Do dyspozycji podatników 
był cały wydział podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, pracownicy 
wydziału sprawdzali, czy podatnicy 
prawidłowo wypełnili formularz PI-
T-u, weryfikowano i pomagano przy 
ich wypełnianiu. Podatnicy mogli 
zapoznać się jak działa urząd skar-
bowy, czym na co dzień zajmują się 
pracownicy i co robią, aby ułatwić 
podatnikom załatwianie spraw w 
urzędzie-  Dzień Otwarty zrelacjo-
nował Władysław Ciężki.

Jakie branże działalności go-
spodarczej dominują wśród spo-
łeczeństwa Wieruszowa?

Społeczeństwo Wieruszowa, co 
do oceny od strony podatnika, w 
mieście i poszczególnych gminach 
powiatu wieruszowskiego, charak-
teryzuje się dużą ilością podmiotów 
gospodarczych oraz różnorodnością 
prowadzonej działalności gospodar-
czej. Dominującymi branżami dzia-
łalności gospodarczej jest branża 
meblarska,  mięsna, a także branża 
usługowa. Staramy się uelastyczniać 
swoją pracę, dostosowywać do wymo-
gów klienta, wychodzić naprzeciw im 
oczekiwaniom. W chwili obecnej roz-
poczęliśmy proces wdrażania systemu 
zaradzania jakością, który to pozwoli 
nam doskonalić obsługę klienta, po-
datnika w zależności od charakteru 
pojęciowego naszego klienta. Wyko-
rzystaliśmy również Dni Otwarte po 
to, aby zadać w przygotowanej ankie-
cie kilka pytań na temat charakteru 
tej formuły wyjścia do podatnika i 
oceny funkcjonowania urzędu. Je-
steśmy wszystkim wdzięczni, dzięku-
ję w imieniu swoim i pracowników 
urzędu, co do wniesionych uwag, na 
pewno wykorzystamy je w przyszłej 
pracy.

Z Grzegorzem Koniecznym Na-
czelnikiem Urzędu Skarbowego 
w Wieruszowie rozmawiała Anna 
Świegot

Z Władysławem Ciężkim Kierowni-
kiem Referatu Podatku Dochodo-
wego Od Osób Fizycznych rozma-
wiał 25 kwietnia  Jerzy Przybył

US Wieruszów
Adres: Urząd Skarbowy w Wieruszo-
wie
98-400 Wieruszów
ul. Rynek 12/13 
Urząd załatwia sprawy interesan-
tów:

poniedziałek, środa, czwartek, pią-
tek
w godzinach od 730 do 1530

wtorek
w godzinach od 730 do 1800

Telefony: 062 7831961 - Centrala
062 7831971 - Centrala
062 7841189 - Naczelnik
062 7841884 - Główny Księgowy
062 7841868 - Kierownik VAT
062 7841224 - Informatyka

Fax: 062 7831978
E-mail: us1027@ld.mofnet.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 
Wieruszowie
przyjmuje interesantów: 
poniedziałek: w godzinach od 900 
do 1500
środa: w godzinach od 900 do 1100
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Wieruszów

Majówka 2009
Jak samorządowcy i mieszkańcy powiatu wieruszowskiego spędzą majowy weekend?

Weekend majowy, dni wolne od 
pracy w związku ze świętem 1 i 3 
maja. W tym roku 1 maja wypada 
w piątek, a 3 maja niedzielę, dlate-
go weekend majowy będzie trwał 
tylko 3 dni. To idealny czas na 
odpoczynek, odzyskanie po zimie 
chęci do życia oraz zapału do pra-
cy. Pierwsze dni maja to przede 
wszystkim uroczystości związane 
ze świętem 1 i 3 maja, ale także in-
auguracja sezonu towarzyskiego, 
spotkań na świeżym powietrzu, 
festynów i imprez lokalnych. 

 
Jak wynika z sondażu ITP samo-

rządowcy powiatu wieruszowskie-
go poza służbowymi obowiązkami 
związanymi z udziałem w uroczy-
stościach państwowych preferują 
spędzenie majowego weekendu 
mniej oficjalnie, przede wszystkim 
w gronie rodzinnym, na łonie na-
tury. Zdanie ich podzielają miesz-
kańcy powiatu, którzy weekend 
majowy 2009 spędzą najczęściej 
na działkach, w ogródkach, na wy-
cieczkach rowerowych wspólnie z 
rodziną i przyjaciółmi.

Iwona Szkopińska Burmistrz 
Wieruszowa

My samorządowcy w weekend 
majowy mamy służbowe obowiąz-
ki do wypełnienia. Nasza obec-
ność z racji święta Konstytucji 3 
maja, w uroczystościach, które-
go organizatorem jest samorząd 
jest obowiązkowa. Postaram się 
jednak wygospodarować trochę 
czasu dla rodziny, tym bardziej, 
że w tym roku planujemy małą 
rodzinną uroczystość. Nigdzie 
nie wyjeżdżam, przynajmniej nie 
planuję, przez weekend będę w 
Wieruszowie. Jak pogoda będzie 
sprzyjać, to na pewno wybierze-
my się na rodzinny spacer.

Andrzej Szymanek Starosta Po-
wiatu Wieruszowskiego

Mam zapisane zajęcia w kalen-
darzu. Jako starosta będę brał 
udział w uroczystości 3-majowej   

oraz  we mszy. Natomiast, jeśli 
chodzi o 1-2 maja, to są dniami 
wolnymi i tutaj nie planuję zajęć 
służbowych. Będę chciał spę-
dzić te dni w gronie rodzinnym 
i odpocząć spokojnie z rodziną 
w domu. Nie planuję wyjazdu, 
będę na miejscu.

Mirosław Urbaś Wicestarosta 
Powiatu Wieruszowskiego

Dla nas samorządowców to są 
dwa święta państwowe w związku 
z tym będę brał udział w uroczy-
stościach, imprezach, które są 
na ten czas zaplanowane. Tak 
będę miał zagospodarowane 2 i 
3 maja, a 1 maja to święto ludzi 
pracy, w związku z tym spędzę 
ten czas, gdzieś na łonie natury z 
rodziną, z przyjaciółmi, żadnych 
większych planów. Będzie to czas 
dla rodziny, bo ostatnio nie za 
dużo tego czasu wszyscy mamy 
dla rodziny. Trzy dni wolne, z 
czego jak się uda wygospodaro-
wać jeden to i tak będzie dobrze. 
Złapiemy trochę oddechu, bo 
przed nami bardzo intensywny 
okres, cały maj to duże imprezy 
powiatowe, które planujemy.

Barbara Wyrwas Wójt Gminy 
Sokolniki

Mój wcześniejszy plan na ma-
jowy weekend to był plan typo-
wo rodzinny, jednak na obecną 
sytuację, w chwili, gdy objęłam 
urząd wójta w Sokolnikach, to 
będę uczestniczyła w różnych 
uroczystościach, które zosta-
ły zorganizowane na weekend 
majowy. Jako gospodarz wezmę 
w nich udział i to z wielką przy-
jemnością. Dla rodziny napew-
no wygospodaruje któryś z tych 
dni, typowo właśnie dla bliskich. 
Jeszcze plany nie są dokładnie 
sprecyzowane, jednak prawdo-
podobnie wyjazd gdzieś na ze-
wnątrz.

Lech Baliński Wójt Gminy Ga-
lewice

 Praktycznie będę w domu 
przypuszczalnie. Przyjadą dzie-
ciaki na weekendzik. Będziemy 
spędzać w gronie rodzinnym, z 
tym, że 3 maja będę brał udział, 
(ponieważ jestem też współor-
ganizatorem) w Zawodach w 
Strzelectwie Myśliwskim w Wo-
licy w Kaliszu. Są to Mistrzostwa 
Powiatu Wieruszowskiego w 
Strzelectwie Myśliwskim i będę 
brał udział w tych zawodach. 1 
maja spędzę w domu z rodzin-
ką, wyjazdu nie planuję , będzie 
trochę wolnego czasu, ogródek 
zaniedbany, będzie okazja w 
wolnych chwilach popracować 
w ogródku, grilla rozpalić. Za-
zwyczaj brak czasu na wszystko, 
psy się domagają dłuższego spa-
ceru.

Krystyna Czernecka radna 
Rady Powiatu Wieruszowskiego

Przede wszystkim obowiąz-
ki służbowe, są wnioski do 15 
maja i napewno dużo czasu bę-
dzie poświęcone pracy. Z rodzi-
ną również spotkamy się w ten 
weekend. 3 maja pojedziemy 
rowerkami z mężem w plener 
zobaczyć jak wygląda Wójcin jak 
wyglądają łąki, jak wygląda natu-
ra o tej porze, jak się obudziła 
do życia.

Krzysztof Gawlik LO Wieru-
szów III kl. zam. Wieruszów

Ukończyłem właśnie LO im. 
Mikołaja Kopernika W Wieru-
szowie

Weekend spędzimy gdzieś nad 

woda, nad jeziorkiem z kolega-
mi, pogrilujemy, odprężymy się 
przed maturą. Myślę, że spędzi-
my miło. Stres przed maturą, czy 
ja wiem, jeśli ktoś przez te trzy 
lata pracował nad sobą to myślę, 
że da radę bez problemu, bo ma-
tura wcale nie jest taka trudna.

Mateusz Kopacki LO Wieru-
szów mieszkaniec Wieruszowa

Podobnie jak kolega właśnie 
wracamy z zakończenia roku 
szkolnego trzecich klas LO. Na 
długi weekend majowy planuję 
podobnie jak mój kolega pobyt 
nad jeziorem, ognisko ewentual-
nie grill. Będzie napewno miło i 
sympatycznie. Teraz maturzyści 
potrzebują takiego odprężenia, 
odstresowania i taki wypadzik 
napewno dobrze nam zrobi. 
Czuję sie przygotowany na ma-
turę i myślę, że nic nie powinno 
mnie zaskoczyć.

Przemysław Głowacz (28) zam. 
Osiek gm. Galewice

Na happening-u we Wrocławiu. 
Impreza 2-3 maja, zespoły typu 
heppysad. Żona mnie namówi-
ła, 1 maja spędzę pracowicie, bo 

mam hodowlę zwierzątek, będę 
pracował w domu, przygotowy-
wał pomieszczenia i inne prace. 
Także 2 i 3 robimy sobie urlop 
i wyjeżdżamy, taki odpoczynek 
dla duszy i ciała.

Sylweriusz Sienkiewicz radny 
Rady Miejskiej w Wieruszowie

Będę pracował w domu w 
ogródku. 3 maja pojadę rower-
kiem na spacer z rodziną.

Regina Sikorska rolnik gm. 
Łubnice

Dla nas rolników weekend ma-
jowy jak każdy inny, dużo pracy 
jak zawsze. 3 maja święto kościel-
ne, będziemy świętować. Jeżeli 
wygospodarujemy wolny czas to 
spędzimy go wspólnie z rodziną. 
Może będzie to dobra okazja do 
odwiedzin bliskich krewnych. 

Krystyna Nowak właścicielka 
sklepu gm. Lututów

My handlowcy raczej nie mamy 
weekendu, to znaczy mamy, ale 
pracowity jak zawsze. Aby nie 
wypaść z interesu, musimy dbać 
o klientów zwłaszcza w święta. Ja 
jako właścicielka sklepu spędzę 
weekend majowy za ladą. Na 
spacer oczywiście znajdę chwi-
lę, dzieci by mi nie wybaczyły, 
gdybym im nie poświęciła małej 
chwili w święta majowe.

Sondaż „Jak nasi samorządow-
cy i mieszkańcy powiatu spędzą 
weekend majowy 2009” prze-
prowadziła Anna Świegot 
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OGŁOSZENIE 
DROBNE

10 ZŁ, 15 ZŁ POGRUBIONE
ZA 3 EMISJE

ZAPRASZAMY

KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
DROGOWO-MOSTOWE

SPÓŁKA AKCYJNA
w Kępnie ul. Przemysłowa 8

Betoniarnia WIERUSZÓW-POLESIE

Oferujemy w ciągłej sprzedaży 
Beton towarowy klasy B5 do B35 

na kruszywach łamanych. 
Beton dostarczamy na budowę 

oraz podajemy pompą o zasięgu 28m.

Polecamy także bloczki fundamentowe 
M6 oraz galanterie betonową 

do budowy dróg, placów i chodników. 02
.0
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Kontakt telefoniczny: 062 78 41 211

PROMOCJA WIOSENNA
KOSIARKI SPALINOWE TEXAS 4.75 KM -  649,00 PLN
KOSIARKI SPALINOWE TEXAS Z KOSZEM I NAPĘDEM
4.75 KM – 899,00 PLN
KOSA ELEKTRYCZNA GRIZZLY – 219,00 PLN
KOSA SPALINOWA GRIZZLY 1,9 KM – 649,00 PLN
KOSA SPALINOWA TEXAS 1,75 KM-  599,00 PLN
PILARKA ELEKTRYCZNA FAWORYT 1700WATT-219,00PLN
PILARKA SPALINOWA GRIZZLY 1,6 KM- 499,00  PLN
PILARKA SPALINOWA TEXAS 2,31 KM – 699,00
GWARANCJA 2 LATA-RATY-DOWÓZ

 NOWE MEBLE SOSNOWE:
1.ŁÓŻKA SOSNOWE OD 249,00 PLN
2.SZAFY SOSNOWE OD 899,00 PLN
3.KOMODY SOSNOWE 0D 499,00 PLN
4.STÓŁ + 4 KRZESŁA 699,00
5.MEBLE SOSNOWE-WOSKOWANE
6.MEBLE DREWNIANE RZEŻBIONE
7.STOŁY POKOJOWE ROZKŁADANE-BUKOWE
8.ŁAWY DREWNIANE I SZKLANE
9.SZAFKI RTV
10.SZAFKI NA BUTY

DREWNIANE ZEGARY STOJĄCE
LUSTRA POKOJOWE,ŁAZIENKOWE

OBRAZY W DRENIANYCH RAMACH OD 22,00 PLN
WYPRZEDAŻ:

1.NOWY  WYPOCZYNEK Z NATURALNEJ SKÓRY-2699,00
2.NAROŻNIK Z NATURALNEJ SKÓRY  -1499,00.
3.SOFA Z NATURALNEJ SKÓRY -499,00.
ZAPRASZAMY OD 9 DO 17 TEJ
WIERUSZÓW  UL.WARSZAWSKA 46A- NA PIĘTRZE

ZATRUDNIĘ
Kierowcę C + E
w Transporcie 

Międzynarodowym
Wyjazdy Tygodniowe

wysokie zarobki
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Bolesławiec
601 466 580

Udzielę lekcji gry na gitarze. Tel. 
609 141 328 (2.04 mo)
Zakład Usługowo- Ślusarski oferu-
je: płoty kute i ogrodzenia metalo-
we, bramy i drzwi, garaże blaszane, 
balustrady, ślusarstwo budowlane, 
naprawy, remonty i konserwacje. 
Montaż u klienta. Tel. 788 305 115 
(2.04 mo)
Przezwajanie silników, naprawa 
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
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 (9.04 
mo)
KWIETNIOWA PROMOCJA 
Profesjonalne wideofilmowanie 
i zdjęcia ślubne. Fotoreportaż z 
uroczystości i artystyczne sesje 
plenerowe. Taniej nie znajdziesz. 
Wolne terminy. Telefon. 696-130-
942. (24.04.)A
Artystyczne malowanie 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
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. (30.04)
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)

KARCHER
Myjki ciśnieniowe:
  -używane,
  -ciepło i zimno wodne 
  -sprzedaż
                   różnych typów
  -naprawa

Duży wybór
Doruchów, ul. Kępińska 11

Tel. 0 600 720 865 
oraz 0 696 248 799
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„Ale jaja”
Świetlica Profilaktyczno-Terapeu-

tyczna „Tęcza” w Bralinie była orga-
nizatorem kolejnej edycji konkursu 
plastycznego Do udziału zaproszo-
no dzieci i młodzież z terenu gminy. 
W zabawie uczestniczyły przedszko-
laki, dzieci ze szkół podstawowych 
i gimnazjaliści. Konkurs cieszył się 
sporym zainteresowaniem, a liczba 
nadesłanych prac przerosła naj-
śmielsze oczekiwania organizato-
rów. 

W Wielkim Tygodniu nastąpiło 
uroczyste otwarcie wystawy pokon-
kursowej, wyłonienie zwycięzców 
i wręczenie nagród autorom naj-
ciekawszych prac. Wielkanocne 
kompozycje oceniało jury w skła-
dzie: zastępca wójta Robert Kieru-
zal, Władysław Blabuś – nauczyciel 
plastyki i Sławomir Bąk, kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i 
Promocji. Komisja oceniająca miała 
niełatwy orzech do zgryzienia, gdyż 
wszystkie prace były piękne i w każ-
dej było widać serce włożone w ich 
wykonanie. Uczestnicy wykorzystali 
różnorodność technik plastycznych. 
Jury brało pod uwagę oryginalność 
i samodzielność wykonania. Prace 
oceniano w trzech kategoriach wie-
kowych. Laureci otrzymali dyplomy 

i nagrody.
Nagrodzeni w konkursie plastycz-

nym:
Dorota Szymańska
Aleksandra Dubicka
Marta Czajkowska
Denis Róg
Klaudia Pietr
Laura Świtała
Patryk Róg
Dominik Misiak
Rafał Brzeziński
Kacper Kuropka
Aleksandra Gogół
Marcin Małyska
Zosia Piasecka
Kamil Porożyński
Błażej Łukianowski
Izabela Janikowska
Michał Mirowski
Magdalena Wodnik
Daria Zimoch
Błażej Niechciał
Adrianna Mes
Sandra Myślińska
Michał Wróbel
Magdalena i Monika Małyska
Dodatkowo komisja konkursowa 

postanowiła wyróżnić grupowo pra-
ce z Przedszkola „Kwiaty Polskie” 
oraz ze Świetlicy „Tęcza”.

red
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W przyszłym numerze reportaż z 
Misji Miłosierdzia 

Bożego w Wieruszowie oraz wywiad z 
„Młodzieńcami w Ogniu”
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Lututów

„Pożegnania nadszedł czas…”
W dniu 24 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 119 uczniów.

Uczniowie klas przedmaturalnych żegnali absolwentów Zespołu 
Szkół Rolniczych w Lututowie

Są to absolwenci Technikum w 
zawodach technik ekonomista, 
technik rolnik, technik mecha-
nizacji rolnictwa; Liceum Pro-
filowanego i Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego 
dla dorosłych. Uroczystość za-
szczycili swoją obecnością: Prze-
wodniczący Rady Powiatu Wie-
ruszowskiego – Andrzej Żóraw, 
Członek Zarządu Powiatu Wie-
ruszowskiego – Kazimiera Chro-
bot – reprezentowała Starostę 
Wieruszowskiego Pana Andrze-
ja Szymanka, Sekretarz Urzędu 
Gminy w Lututowie – Ryszard 
Pichlak, Przewodnicząca Rady 
Rodziców przy ZSR w Lututowie 
– Małgorzata Bolek. 

Pani Dyrektor Grażyna Bo-
ryczka, w imieniu swoim, grona 
pedagogicznego i pracowników 
szkoły pogratulowała absolwen-
tom ukończenia szkoły oraz 
życzyła powodzenia podczas 
egzaminów maturalnych i za-
wodowych. Z rąk zaproszonych 
gości nagrody otrzymali najlepsi 
uczniowie z TECHNIKUM: Ra-
fał Bartosik i Dawid Kowalczyk 
oraz LICEUM PROFILOWA-
NEGO Magdalena Kowalska i 

Paulina Łuczak. Wójt Gminy 
Lututów ufundował nagrodę dla 
najlepszej uczennicy tejże gminy 
– Pauliny Łuczak. Opiekun Mło-
dzieżowj Rady Powiatu - Henry-
ka Sokołowska ufundowała na-
grodę dla Mateusza Adamiaka i 
Artura Owczarka.

Bardzo interesującą część ar-
tystyczną pt. „Jaki jesteś Mic-
kiewiczu dzisiaj? A jaki jutro?” 
przygotowali uczniowie klas 
przedmaturalnych pod kierun-
kiem wychowawców: Renaty Prze-
zak, Renaty Kucharskiej, Roberta 
Majchrowicza, Wojciecha Baranow-
skiego oraz Zbigniewa Szczepańskie-
go. Dyrekcja szkoły dziękuje Paniom 
Renacie Kucharskiej i Renacie 
Przezak za przygotowanie pięknej 
oprawy artystycznej uroczystości 
rozdania świadectw ukończenia 
szkoły. W imieniu maturzystów 
podziękowania złożyły Magdale-
na Kowalska i Ilona Sobieraj.

Każde pożegnanie wywołuje 
nieopisane emocje; od radości, 
bo przecież czekają na absol-
wentów nowe wyzwania i do-
świadczenia, po łzy wzruszenia i 
nostalgię.

„Życie jest pięknym krajobrazem,
Choć wiele się w życiu zmienia.

Dziś jesteśmy razem,
Jutro zostaną wspomnienia”

Życzymy powodzenia oraz właściwych decyzji.

Red. Dorota Maciejewska
Foto. Rafał Łabędzki, kl. III TR

IV Tr wych. Jadwiga Fita

III LP wych. Beata Górecka

IV Tmr wych. Zdzisław Lipiński

IV Te wych. Agnieszka Szczepańska

Lututów

Warcabowe sukcesy Lututowian
XXXVI Finał Centralny Turnieju Warcabowego o „Krysz-

tałowy Kamień” oraz Turniej Rozwiązywania Zadań Warca-
bowych im. Władymira Agafonowa odbył się w Częstocho-

wie w dniach od 14 do 19 kwietnia 2009 r. 

Ludowy Klub Sportowy „Czarna Damka” z Lututowa reprezen-
towało trzech zawodników. Najlepiej spisał się Mariusz Ślęzak zaj-
mując w turnieju drugie miejsce. Jan Osiołkowski zajął miejsce 
12 a Bartek Wyczałkowski miejsce 30 zarazem wypełniając normę 
na 5 kategorię zawodniczą. Turniej rozwiązywania zadań wygrał 
Mariusz Ślęzak. Wyjazd i sukces zawodników był możliwy dzięki 
pomocy finansowej Gminy Lututów.

Ze sportowym pozdrowieniem
W.Zabłocki
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Miêdzy Prosn¹ a Wart¹

Realizator projektu:

Lokalna Grupa Dzia³ania

98-400 Wieruszów, ul.Rynek 1-7 

Tel. 601 616 560, 601 861 060

e-mail: lgd.wieruszow@wp.pl 

http://www.lgd-wieruszow.pl

Miêdzy Prosn¹ a Wart¹

Realizator projektu:

Lokalna Grupa Dzia³ania

98-400 Wieruszów, ul.Rynek 1-7 

Tel. 601 616 560, 601 861 060

e-mail: lgd.wieruszow@wp.pl 

http://www.lgd-wieruszow.pl

Wygrajmy razem

Stowarzyszenie “Miêdzy Prosn¹ a Wart¹” - Lokalna Grupa Dzia³ania
realizuje do 30.04.2009 r.  na terenie Gminy Boles³awiec Projekt:

W ramach projektu rozegrane zosta³y turnieje sportowe 
oraz odby³y siê 3 Rajdy Rowerowe “Szlakiem Górnej Prosny”

Realizator Projektu sk³ada podziêkowania 
wszystkim, którzy przyczynili siê

 do sprawnego przebiegu dzia³añ projektowych.

Instytucja Poœredniczaca 2 stopnia

www.lgd-wieruszow.pl
Sprawozdanie z realizacji:

Miêdzy Prosn¹ a Wart¹

Realizator projektu:

Lokalna Grupa Dzia³ania

98-400 Wieruszów, ul.Rynek 1-7 

Tel. 601 616 560, 601 861 060

e-mail: lgd.wieruszow@wp.pl 

http://www.lgd-wieruszow.pl

„Dom wsparcia w Ludwinowie”* – Unia Europejska finansuje nowy projekt 
dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubnice.

„Dom wsparcia w Ludwinowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki.

Realizator – Stowarzyszenie JMR Edukacja i Praca w Wieruszowie, przeprowadzi projekt we 
współpracy z Partnerem wdrażającym działania merytoryczne – Środowiskowym Domem Samo-
pomocy w Osieku – Powiatową Jednostką Organizacyjną. Ponadto Partner nieformalny – Urząd 
Gminy w Łubnicach – udostępni bezpłatnie lokal na potrzeby planowanych zajęć, natomiast 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach włączy się w proces naboru uczestników.

Począwszy od miesiąca maja b. r. rozpocznie się realizacja zajęć o charakterze integracyjno – te-
rapeutyczno – edukacyjnym adresowanych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubnice 
(adresatem są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w wieku od 15 roku życia; w 
indywidualnych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tej reguły). Planuje się częściowy dowóz 
na zajęcia.

W projekcie przewidziane są również otwarte spotkania informacyjno-edukacyjne dla członków 
rodzin uczestników (tematyka zostanie dookreślona po zbadaniu potrzeb samych zainteresowa-
nych).

Atrakcyjność projektu zwiększa dodatkowa oferta dla uczestników w okresie letnim: udział w im-
prezach integracyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym 
oraz wyjazd na jednodniową wycieczkę do ZOO.

Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział w projekcie. Jest to możliwe dzięki jego współfi-
nansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także nieodpłatnemu udostęp-
nieniu lokalu przez Urząd Gminy w Łubnicach.

Osoby zainteresowane niniejszą propozycją mogą zapisać się telefonicznie lub osobiście w go-
dzinach urzędowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach (tel. 062 78 47 023) 
lub w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku (tel. 062 78 43 222).

Bliźniaczy projekt zostanie zrealizowany na terenie Gminy Bolesławiec.
Serdecznie zapraszamy

Jarosław Siedlecki – Prezes Stowarzyszenia
Aleksander Chrzan – Koordynator projektu

* ze względów organizacyjnych zajęcia będą prowadzone w innej miejscowości;

Sokolniki

4 -letnia Izabella wytańczyła złoty medal
Izabella Nalepa z Galewic, najmłodsza uczestniczka Powiatowego Turnieju Tańca o Puchar Starosty Wieruszowskiego, który odbył się w Sokolnikach 

wraz z grupą „Madar” wytańczyła złoty medal. Popisy małych tancerzy oceniało Jury, które wszystkim formacjom z przedszkoli przyznało I m-ce 
i złote medale doceniając umiejętność, odwagę i wytrwałość najmłodszych zawodników.

Izabela i Czarek Nalepa z Gale-
wic od roku uczęszczają na zaję-
cia tańca towarzyskiego w Klubie 
Tańca „Madar” w GOSKiT w So-
kolnikach. Sumiennie uczą się 
kroków i rytmów, a efekty rocz-
nej nauki mogliśmy podziwiać 
podczas występu najmłodszej 
grupy zespołu „Madar”, która 
w kategorii „Formacje” brała 
udział w Powiatowym Turnieju 
Tańca o Puchar Starosty Powia-
tu Wieruszowskiego. Mali tan-
cerze popisywali się tanecznymi 
krokami i umiejętnością tańca 
parami. Wszystkie przedszkolaki 
zaprezentowały się doskonale, 

zdobywając exequo I m-ce oraz 
złoty medal . Publiczność, Jury 
oraz obecni rodzice nagrodzili 
dzieci gromkimi brawami.

Iza zdobyłaś złoty medal, cie-
szysz się z tego powodu?

Tak. Cieszę się, mam złoty medal, 
o... (Iza pokazuje złoty medal zawie-
szony na szyi)

Lubisz tańczyć prawda, a z kim 
najbardziej lubisz tańczyć?

Bardzo lubię tańczyć, a najbardziej 
z bratem Czarkiem.

Ile masz lat i gdzie 
chodzisz do przed-
szkola?

Mam cztery lata. (Iza 
pokazuje 4 palce). Chodzę 
do przedszkola do Gale-
wic.

Na turniej tańca przy-
jechali oboje rodzi-
ce Agnieszka i Piotr 
Nalepa, aby zobaczyć 
taneczne popisy syna 
Czarka i córeczki Iza-
beli.

Od jak dawna Iza i 
Czarek uczęszczają na 
lekcje tańca?

Agnieszka Nalepa Od 
roku tańczą w zespole 

„Madar” w Sokolnikach. Izabela jest 
najmłodsza w grupie. Izabela rzeczy-
wiście czuje taniec, bardzo chętnie 
się rusza i tańczy, nie ważne, gdzie 
nawet przed telewizorem, byleby była 
rytmiczna muzyka. Ma poczucie ryt-
mu, robi to chętnie z entuzjazmem. 
O zespole powiedziała nam koleżan-
ka. Co wtorek dzieci uczęszczają na 
lekcje tańca i to bardzo chętnie. Iza-
bella jest w swoim żywiole, nie może 
się doczekać, kiedy będzie tańczyć. 

Dzisiaj też bardzo chętnie rano wsta-
ła, żeby jak najszybciej tutaj przybyć 
i jest bardzo szczęśliwa, że ma medal 
i to złoty.

Iza powiedziała, że najbardziej 
lubi tańczyć z bratem Czarkiem, 
ale podobno w domu tańczy z 
tatą?

Piotr Nalepa Tak, w domu razem 

tańczymy rock and rolla. Iza to żywe 
srebro, nie może usiedzieć na miejscu, 
jest pełna temperamentu. Uwielbia 
tańczyć podobnie jak Czarek.

Iza i Czarek gratuluję zdobycia 
złotego medalu, życzę wiele ra-
dości z tańca i zdobycia jeszcze 
wielu, cennych nagród.

Anna Świegot
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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. 991
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, 
  portiernia-informacja (062) 78 45 500
  pogotowie ratunkowe (062) 78 45 527
  sekretariat (062) 78 45 502  

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

MEDYCZNE
Nie pal – wystarczy 1 terapia! 7 lat 
praktyki – gwarancja skuteczności tel. 
606175919 (19.09)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Sprzedam dom w Wieruszowie 
(ok.80m2) z budynkiem gospodarczy-
m(ok.40m2).Działka ponad 9 arów. 
Cena: 150 tyś zł. Tel. 609 548 436 
(13.05) I
Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Wieruszowie o pow. 49 m2 z dużym 
balkonem na parterze. Tel. 785 772 
714 (13.05)
Sprzedam działkę pod zabudowę prze-
mysłową lub mieszkaniową o pow. 30 
arów przy trasie S-11 w Gminie Bara-
nów. Tel. 698 185 970 (27.05)
Sprzedam nowy dom w Kępnie o pow. 
185 m2 na ogrodzonej działce o pow. 
900m2. Kontakt po godz. 16.00 603 
667 687 (27.05)K
Sprzedam mieszkanie Wrocław. Spo-
kojna dzielnica – Krzyki o pow. 46 
m2 ;3 pokoje, balkon, widna kuchnia, 
blok ocieplony, około 300 – 400 m do 
przystanku autobusowego i tramwajo-
wego, winda, zsyp śmieci. Cena 330 
tys. do negocjacji. Tel.062 78 249 55  
- po 16.00 lub 694 216 628 lub 510 330 
438 lub 600 695 577 (6.05)K
Sprzedam mieszkanie typu własno-
ściowego 48 m2 2 pokoje  + kuchnia 
umeblowane. Kontakt nr tel. 665 315 
559 (6.05) I
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w bloku w Wieruszowie, przy ul. 
Wschodniej (Wieruszowska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa), o pow. 39 m², 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przed-
pokój. Tel. 0 606 968 050 (6.05) I
Działka budowlana o pow. 1500 m2 

Kowalówka. Tel. 0 609 303 585 (6.05) 
I
Sprzedam mieszkanie w bloku o pow. 
57,86 m2 w Wieruszowie: 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC. Tel. 783 538 
606 lub 609 503 428 (6.05) I
Sprzedam działki budowlane w Pie-
czyskach, gm. Wieruszów o numerach 
502/5 i 502/9. Tel. (062) 78 40 273 
(5.06) 
Sprzedam mieszkanie na parterze o 
pow. 64 m2 w Rogaszycach, 5 km do 
Ostrzeszowa, 12 km do Kępna, 3-po-
kojowe z dużą kuchnią, łazienka, WC, 
z dużym balkonem, nowe okna PCF, 
nie wymaga nakładu finansowego. 
Tel. 667 189 885 (6.05) I
Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M-5 o pow. 74 m2 w Wieruszowie na 
Osiedlu Warszawska bl. 6 II piętro. 
Stan idealny. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 606 479 449 (27.05) I
Sprzedam działkę o pow. 0,06 ha w 
Osieku wraz z parterowym budynkiem 
o pow. użytkowej 144,8 m2 w stanie 
surowym, częściowo podpiwniczony. 
Doprowadzone wszystkie media + lo-
kalny zbiornik na nieczystości. Tel. 0 
889 962 300 (6.05) I
Sprzedam mieszkanie M-6 o pow. 62 
m2 na parterze w bloku w Wieruszo-
wie. Cena do uzgodnienia. Tel. 691 
880 200 lub wieczorem 062 78 31 081 
(6.05) I
Sprzedam mieszkanie M-3 o pow. 
49m2; 2-pokojowe na parterze w Wie-
ruszowie. Oś Warszawska. Tel. 667 273 
169 (6.05) I
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 
062 78 38 949 (06.05)
Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe 71,5 m w Kępnie. Tel. 
605 620 781 (6.05)
Sprzedam 1 ha ziemi rolnej w okolicy 

Mirkowa. Cena 16 tys. zł. Tel. 722 102 
170 (6.05) I
Sprzedam mały dom 5 km od Wie-
ruszowa tani w eksploatacji. Gotowy 
do zamieszkania. 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka. Powierzchnia 50 m2 (moż-
na rozbudować). Działka 1718m2. 
Nowe okna, instalacje, regipsy, podło-
gi, łazienka. Ogrzewanie kominkowe 
(koza) oraz sterowane-elektryczne. 
Ocieplony, otynkowany. Zabudowa-
nia gospodarcze do remontu. Blisko 
przystanek, szkoła, sklep. Dojazd asfal-
towy. Cena 149.000 zł do negocjacji. 
Zdjęcia na www.otodom.pl Możliwość 
dokupienia ziemi. Tel. 662-314-532.
Sprzedam dom wolnostojący w Wieru-
szowie. Dzwonić po 18- stej. Tel. 723 
247 268 (06.05) 
Sprzedam działkę 96 arów w miejsco-
wości Polesie. Tel. 502 176 049 (6.05)
Sprzedam mieszkanie w bloku o po-
wierzchni 39m2 w Wieruszowie. Tel. 
608 293 605 (6.05)
Sprzedam działkę uzbrojoną, możli-
wość podziału 4900 m2 – 18 zł za m2. 
Czastary, ul. Miodowa. Tel. 608 487 
551 (20.05) I
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 
5 ha + budynek gospodarczo-miesz-
kalny o pow. 330 m2 blisko lasu. Przy-
byłów 33, gm. Galewice (20.05) I
Sprzedam mieszkanie o pow. 39m2 na 
Oś. Fabryczna, I piętro. Tel. 608 016 
745 (29.04) I
Sprzedam działki budowlane w Ko-
walówce o pow. 0,45 ha i 0,30 ha. Tel. 
603 893 504 (29.04) I
Sprzedam 4 ha ziemi ornej w miejsco-
wości Kalety (gm. Galewice). Tel. 0 
663 248 307 (29.04) I
Sprzedam dom i zabudowania gospo-
darcze na działce o pow. 0,22 ha w 
Chotyninie 85, gm. Bolesławiec. Tel. 0 
605 386 795 (29.04) I
Sprzedam siedlisko w Żdżarach (gm. 
Bolesławiec) w całości lub w części. 
Dom mieszkalny „bale” o pow. 9,20 x 
8,20, obora 21 x 5,5, stodoła 21 x 9,40 
na działce o pow. 1,87 ha, szerokość 
działki 52m. Tel. 604 173 083 (st)
Sprzedam dom na wsi koło Wieru-
szowa. Działka 16 A, zagospodaro-
wana, Dom 100m2, wszystkie Media, 
ogrzewanie kominkowe, budynek go-
spodarczy, garaż, siła, możliwość pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
Cena 150 tyś zł. Tel. (062) 78 35 773 
(29.04)
Sprzedam dom mieszkalny jedno-
rodzinny pow. zab. dł. 9m, szer. 8m, 
w połowie podpiwniczony, strych, 
dachówka + garaże 8,5 x 5, budynek 
gospodarczy 9 x 5, działka o pow. do 
uzgodnienia. Możliwość zakupienia 
budynków wraz z całym siedliskiem o 
pow. 2,30 ha w Piaskach (gm. Bolesła-
wiec), działka graniczy ze starym kory-
tem Prosny. Tel. 604 173 083 (st.)
Sprzedam działki budowlane- uzbrojo-
ne w Sycowie i Stradomii Wierzchniej. 
Tel. 601 769 393, 505 060 720 (K)
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
6.100m2 w Klinach (gm. Kępno) Tel. 
605 557 876 (29.04) AI
Sprzedam nieruchomość w Ochędzy-
nie Nowym przy trasie E8 wraz z bu-
dynkami na działalność gospodarczą 
np. Stolarstwo, Warsztat samochodo-
wy. Pow. działki 2,70 ha, budynki ok. 
190m2 wysokie. Tel. Tel. 604 173 083 
(st.)
Sprzedam Domki Jednorodzinne w 
zabudowie szeregowej w Galewicach. 
Tel. 0601 794 507 lub (062) 78 439 68 
(29.04)
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
400 m2 (20x20m) w Bolesławcu. 
Cena: 6.000zł. Tel. 600 352 284 (st.)
Sprzedam dom piętrowy o pow. 11 x 
12m2, częściowo podpiwniczony + po-
mieszczenia gospodarcze: I – pow. 6 
x 9m2 na parterze, pomieszczenia go-
spodarcze, piętro, salon kominkowy; 
II – pow. 6 x 4m2, parter, pomieszcze-
nia gospodarcze, piętro salon, biblio-
teka, działka o pow. 525 m2. Kępno, 
oś. Mściwoja, ul. Armii Krajowej 11, 
Tel. 604 173 083 (st.) I

KUPIĘ/ZAMIENIĘ
Kupię domek na wsi - w okolicach 
Wieruszowa (może być do remontu). 
Mam mieszkanie (M3) w bloku w Wie-
ruszowie – może być uwzględnione w 
rozliczeniu. Tel. 723 868 753 – dzwo-
nić od 18 do 19 (29.04)

NIERUCHOMOŚCI
/WYNAJMĘ 

/DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 z 
zapleczem socjalnym przy trasie A 8 w 
Bralinie. Tel. 601 798 600 (14.05) K
Do wynajęcia mieszanie w Wieruszo-
wie  - pokój 25 m2 z kuchnia i łazien-
ką
. Tel. 608 096 463 (29.04)
Wydzierżawię  halę o pow. 300m2 z 
zapleczem socjalnym. Tel.606 663 195 
(27.05)K
Wynajmę mieszkanie w Wieruszowie 
48 m2, 2 pokoje + kuchnia umeblowa-
ne. Kontakt nr tel. 665 315 559 (6.05) 
I
Wynajmę mieszkanie umeblowane 
– kawalerka – blok w centrum Wieru-
szowa. Tel. 663 330 231 (6.05) I
Do wynajęcia lokal w Wieruszowie na 
działalność usługowo- biurową. Dobra 
lokalizacja. Tel. 662 360 298 (6.05) 
Wydzierżawię sklep spożywczo- prze-
mysłowy w miejscowości Trzebień- 
gmina Łęka Opatowska. Tel. 601 550 
870 (6.05)
Mam do wynajęcia pomieszczenie w 
Wieruszowie. Tel. 509 215 063 (29.04) 
I
Do wynajęcia pomieszczenie 100m2 
na działalność  (sklep spożywczy) z wy-
posażeniem lub bez. Mirków 128. Tel. 
798 509 459 (29.04)
Do wynajęcia teren przemysłowy w 
okolicy Kępna na drodze E11 o pow. 
0,30 ha, teren ogrodzony zaopatrzony 
we wszystkie media. Tel. 605 577 037 
(6.05) I
Wydzierżawię lokal o powierzchni 
140m2, Rynek 19, Wieruszów. Tel. 604 
824 820 lub (062) 58 106 16 (29.04)
Poszukuję niedrogiego mieszkania do 
wynajęcia w Kępnie. Tel. 500 471 373 
(m.)

MOTORYZACYJNE 
SPRZEDAM

Fiat Punto Tel.609  184 142 (4.06)I
Ciągnik Massey-Ferguson rocznik 
1997 silnik Perkinsa A4 107. Tel. 603 
712 160 (13.05) I
Scoda Octavia prod. 2000r. 1.9 TDI, 
zielony metalik (butelka) 5 drzwi, 
przebieg 160 tys. km, klimatyzacja, 
pełna elektryka, 1000 % bezwypadko-
we, sprowadzony. Cena: 18.600 zł. Tel. 
0 609 184 142 (27.05) I
VW Polo 1.4 TDI r.2000, Golf III 1.8 + 
gaz r. 96 , Cinquecento 700 r.97. Tel. 
602372 015 (6.05)
Opel Vectra hatchback, granat meta-
lik, 5 drzwi, poj. 1800 m3 + instalacja 
gazowa sekwencyjna, pełna opcja + kli-
matyzacja, aluminiowe felgi. Komplet 
kół zimowych. Cena: 11.200 zł. Tel. 
609 184 142 (27.05) I
Volkswagen rocznik ’98, poj. 1000m3, 
granat metalik, 5 drzwi, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, alumn. 
felgi, bezwypadkowy, sprowadzony, za-
rejestrowany, stan b. db. Cena: 10.800 
zł. Tel. 609 184 142 (27.05) I
Sprzedam komplet kół zimowych do 
Cinquecento-Seicento, r.145/70. Stan 
dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 693 
618 922 (6.05)
Sprzedam ciągnik rolniczy z kwadrato-
wą kabiną. Rok prod. 1979. Technicz-
nie sprawny- stan dobry. Tel. 605 392 
429 (6.05) 
Ford Focus 1.8 benzyna, rok 

prod.1999, kolor niebieski metalik, 
100% bezwypadkowe, ABS, ASR, im-
mobilizer, centr. zamek, elektryczne 
szyby, klimatyzacja, 4 poduszki po-
wietrzne, Alu-felgi, komplet kół zimo-
wych, stan b. dobry. Samochód gara-
żowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 838 175 (6.05)
Sprzedam felgi 14 (rozmiar 
185/60R1482 H). Opony gratis. Tel. 
602 649 326 (6.05)
Matiz srebrny metalik. Rok 2000. Prze-
bieg 80000.Tel.88 26 12 834(29.04)K
Nissan Micra poj. 1000m3, kolor 
bordo metalik, prod. 1999r, pierwszy 
właściciel; przebieg – 137 tys. km, sa-
mochód zadbany w b. dobrym stanie, 
garażowany. Cena: 8.700 zł do uzgod-
nienia Tel. 0 601 209 995 (29.04) I
Mercedes 124 Sportlive poj. 2,2, ben-
zyna, rok prod. 1993, przyciemniane 
szyby, centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, radio CD. 
Tel. 627 846 224 lub 723 510 646 
(29.04) I
Toyota Yaris rocznik 2000, silnik ben-
zynowy 1000 cm, srebrny metalik, 
pięciodrzwiowy, elektryczne szyby i lu-
sterka, autoalarm, centralny zamek na 
pilota, książka serwisowa. Garażowany, 
drugi właściciel. Przebieg: 120 tys. km. 
Tel. 0 609 397 217 (29.04) I
Kombajn ziemniaczany „Karlik” i sa-
dzarce do ziemniaków, st. b. dobry. 
Tel. 062 73 12 243 (6.05) I
Fiat Punto II prod. 2002r. poj. 1200m3 
benzyna + inst. gazowa, 5 drzwi, bordo 
metalik, przebieg 97 tys. km, centralny 
zamek, + opony letnie, kupiony Salon 
Polska, bezwypadkowy Cena: 10.80 zł. 
Tel. 0609 184 142 (6.05) I
VW Polo 2001r. poj. 1400m3, benzy-
na, 3 drzwi, granat metalik, przebieg 
130 tys. km, pełna elektryka, klimaty-
zacja, bezwypadkowy, sprowadzony, 
zarejestrowany. Cena: 13.60 zł. Tel. 
0609 184 142 (6.05) I
Audi A4 1.8 rok prod. grudzień 1994, 
zielony metalik, ABS, poduszki po-
wietrzne, centralny zamek. Bardzo 
dobry stan techniczny. Bezwypadko-
wy. Cena do negocjacji. Tel. 0 661 242 
168 (6.05) I
Audi 80 B4 1992 rok. 2000cm3 160 
tyś. km. Bordowy. Elektryczne luster-
ka, szyberdach, centralny zamek, spro-
wadzony. Tel. 663 102 135 dzwonić po 
17-stej.

PRACA – DAM
Legalna praca we Francji przy wino-
braniu, zapewnione wyżywienie oraz  
zakwaterowanie. Tel. 663 330 231 lub 
605 392 431 (13.05)
Zatrudnię: sprzedawca – bufetowa 
do gastronomii. Tel. 062 78 192 30 
(13.05) I
Zatrudnię osobę na stanowisko sprze-
dawcy w Sklepie Spożywczo-Przemy-
słowym w Kierznie. Tel. 609 722 605 
(6.05) I
Przyjmę kierowcę z kategorią B do 
pracy dorywczej. Tel. 694 822 389 
(6.05) I
Szukam osób do pracy w gospodar-
stwie w miejscowości Mieleszynek ( 4 
km od Wieruszowa). Telefon 0-608-
533-503.
Zatrudnię sprzedawców. Praca na 
terenie Wieruszowa. Wymagane do-
świadczenie i obsługa komputera. 
Dokumenty (cv ze zdjęciem, ksero 
świadectwa pracy) składać osobiście w 
biurze firmy „Mad-Pak” ul.Waryńskie-
go 35 lub na e-mail:madpak@interia.
pl do 30.04. (6.05)
Szukamy osób, które: chcą lub szukają 
niezależności, chcą kontrolować swo-
ją przyszłość, chcą zarabiać tyle ile są 
warci, uważają że mają więcej poten-
cjału niż używają. Tel.: (062) 590 91 
70(29.04)K
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Kępno, ul Kilińskiego 8
 tel. 62-583-03-16, 0602-722-948
www.arena.nieruchomosci.pl

ZAPRASZAMY SZANOWNYCH KLIENTÓW 

- działka 847m2 Kępno budowlana, front 27m, 62.000zł
- dom Kępno pow. 220m2, dz. 437m2, wolnostojący cena 220.000zł  
- SUPER działka Bralin 3400m2, budowlana 99.000zł
- mieszkanie Syców 58m2, 3 pok./ 2piętro
- siedlisko wiejskie ok. Bolesławca 2,26ha z budynkami, las
- mieszkanie 68m2, 3 pok, garaż, gmina Rychtal 85,000zł
-mieszkanie Wieruszów 48m2, 2 pok, nowe okna, balkon 115,000zł

- PILNIE poszukujemy dla naszych klientów mieszkań, domów, działek

Zatrudnimy 
pracownika 

na stanowisku 
pracownik 

administracyjno-
biurowy 

tel 062-7822241
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Zatrudnimy 
pracownika 

na stanowisku 
Kontroler produkcji 
Laborant w firmie 

produkującej 
materiały budowlane 

tel 062-7822241
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Zatrudnimy osoby na umowę-zlecenie 
do sprzedaży umów największego i 
najlepiej zarabiającego OFE. Nieokre-
ślony czas pracy. Atrakcyjne zarobki. 
Kontakt: 519 166 006(29.04)K
Firma zatrudni tapicerów. Tel. 062 78 
249 68 (29.04) K 
Szukamy do współpracy osób z do-
świadczeniem w Funduszach Emery-
talnych do współpracy jako doradcy 
finansowi. Nienormowany czas pracy 
praca nie na etacie tel. 669 018 757, 
661 197 023 (PM)
Zatrudnimy osoby na umowę-zlecenie 
do sprzedaży umów największego i 
najlepiej zarabiającego OFE. Nieokre-
ślony czas pracy. Atrakcyjne zarobki. 
Kontakt: (062) 590 91 70

PRACA – SZUKAM
Poszukuję pracy jako kierowca kat. 
B, obecnie robię uprawnienia na C. 
Jestem młody, dyspozycyjny, chętnie 
podejmę pracę. Tel. 782 491 239 
(6.05) I

SPRZEDAM
Sprzedam kozie mleko. Tel. 604 438 
501 lub 062 78 433 90 (13.05) I
Sprzedam kurki, kogutki. Tabor Mały- 
Utrata. Tel.602 303 471 (1.07)
Sprzedam drewno kominkowe typu 
brzoza i do centralnego ogrzewania, 
grube sosnowe pocięte. 
Tel. 721 534 543 (13.05)
Sprzedam drewno- 2 topole- 8 kubi-
ków. Cena za kubik-100 zł. Tel. 062 78 
11 051 (13.05)
Beczkowóz ocynkowany poj.3000 l na 
dużych kołach. Cena 5500 zł. Tel.609 
609 515 (6.05)K
Sprzedam tanio wózek spacerowy i łó-
żeczko składane w dobrym stanie. Tel. 
664 890 194 (6.05) I
Sprzedam żyto ok. 4t. Tel. 692 463 107 
(6.05) I
Sprzedam felgi 14 (rozmiar 
185/60R1482 H). Opony gratis. Tel. 
602 649 326 (6.05)
Sprzedam: ładowacz, silniki różnej 
mocy, żmijkę do zboża 4m, śrutownik, 
gniotnik do zboża, bronę ciężką 5, 
przyczepę do przewozu trzody (zareje-
strowana). Tel 502 176 049 (6.05)
Sprzedam jałówkę HF cielną oraz 
mieszankę zbożową. Te. 691 300 998 
(29.04)K
Okazyjnie sprzedam: ścinacz zielonek 
z zabezp. antykamieniowym, przegra-
biarkę taśmową i gwiazdową, pług 
hydrauliczny 2-skibowy OVERUM, 
rozsiewacz nawozów LEJ, sieczkarnię 
do kukurydzy oraz ładowacz TROLL. 
Tel. 0 601 550 870 (29.04) I
Sprzedam owce oraz betoniarkę 250 l. 
Tel. 0 603 241 068 (29.04) I

Sprzedam cegłę klinkierową, czerwo-
ną dziurawkę „RÖBEN” II gat. 730 szt. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 721 977 
596 (29.04) I
Sprzedam pustaki całe, 3 / 4 i połówki 
samca pawia niebieskiego cena 250 zł. 
Tel. 784 425 708 (13.05)
Sprzedam drewno kominkowe i opa-
łowe _liściaste: Olcha, brzoza, Dąb, 
Grab – iglaste :sosna, świerk, jodła, 
daglezja. Dowóz gratis. Tel. 609 599 
616 (29.04)
Sprzedam siewnik zbożowy „POZNA-
NIAK” oraz słomę żytnią w kostkach. 
Tel. 608 727 867 lub 062 78 43 326
Sprzedam maszyny stolarskie(grubo-
ściówka wrewargi 2 sztuki, piła taśmo-
wa, piła tarczowa, wiertarka kadłubo-
wa, pek szkliwa) maszyny nadające się 
do produkcji szkieletów tapicerskich, 
maszyny kupione u Dilera w Polsce. 
Tel. 723475345
Rodowodowe szczenięta owczarka 
francuskiego -briard poleca hodow-
la AMBER ROUTE w Ostrzeszowie. 
Tel. 603 65 35 21 www.briard-amber-
route.pl 
Sprzedam SYBERIAN HASKY 7-mie-
sięczną suczkę. Zaszczepiona, odro-
baczona, książeczka zdrowia. Cena 
320zł. Tel: 723 916 107 (29.04)
Śrutownik bijakowy 7,5 KW niemiec-
kiej produkcji cena – 1100zł., Koła 
letnie do opla 175/65 R1482H cena 
400zł komplet Tel. 062 78 47 290 
(29.04)

KUPIĘ
Kupię książki używane. Dojazd, gotów-
ka. Tel. 509675586 (30.12) I

USŁUGI
Tynki cementowo – wapienne, po-
sadzki, montaż okien i drzwi, remon-
ty, docieplenia budynków. Tel. 600 
198 461 (14.05)K
Balkony, tarasy, schody, tralki z beto-
nu oraz słupy i elementy wykończenio-
we. Tel. 697 254 730 (3.06)K
Układanie kostki brukowej. Szybko, ta-
nio i solidnie. Tel. 668 814 343 (6.05)
Układanie glazury, regipsy, gładzie, 
malowanie, kompleksowe wykończe-
nie wnętrz. Tel.660 740 642 (6.05)K
Usługi remontowo – budowlane (bu-
dowa budynków od podstaw, maszy-
nowe tynki wapienno – cementowe, 
gipsowe i szlachetne, docieplanie sty-
ropianem budynków, montaż regip-
sów poddaszowych, kładzenie płytek 
itp.). Atrakcyjne ceny. Tel. 507 499 
162 (27.05) I
Firma Mardex (wykonanie wnętrz, 
montaż drzwi i okiem PCV, paneli 
podłogowych PCV, mdf, ścian i str-
pów kartonowo – gipsowych, gładzi 

tynkowych, płytek ceramicznych, ob-
róbka drewna (schody), malowanie, 
ekskluzywne wykończenia łazienek) 
promocyjne ceny. Tel. 062 58 10 983 
lub 0605 651 243 (6.05)
Wykańczanie wnętrz ( płytki ceramicz-
ne, regipsy, malowanie, gładzie). So-
lidnie i tanio. Tel. 668 389 614 (6.05)
Usługi ciesielsko – dekarskie. Solid-
nie szybko i tanio. Tel. 608 029 813 
(29.04)
Serwis klimatyzacji samochodowej- 
odgrzybianie i dezynfekcja wnętrza 
samochodu  i klimatyzacji metodami 
bezinwazyjnymi i inwazyjnymi. Możli-
wość dojazdu do klienta. Niskie cen. 
Tel. 607 419 958 (6.05)
Usługi budowlane – wykopy, załadun-
ki, niwelacje. Koparka posiada widły 
załadowcze. Cena pracy na godzinę 
– do uzgodnienia 80 zł. Posiadam 3 
rodzaje łyżek – 1,5m, 46cm, 22cm. 
Wystawiam faktury VAT. Tel. 663 137 
175 (29.04)
Rzetelnie i tanio naprawy w domu 
klienta pralek, lodówek, zmywarek, 
kuchenek gazowych. Montaż klimaty-
zacji. Dojazd i naprawa w dniu zgło-
szenia! Wieruszów ul. Warszawska 
86a. Tel. 0 607 419 958 (6.05)
Usługi transportowe Lawetą ( ładow-
ność do 1,5 TONY) Tel. 606 628 014 
(29.04)
Więźby dachowe konstrukcje drew-
niane – materiał własny i powierzony: 
roboty murarskie, posadzki, adaptacja 
strychów, glazura. Wieruszów, ul. Rze-
mieślnicza 5. Tel. 062 78 40 740 lub 
kom. 663 878 602 (6.05) I
Wylewki posadzki maszynowe, stropy, 
fundamenty, tanio, szybko, solidnie. 
Tel. 609 607 337 (6.05) I
Profesjonalne usługi remontowo – bu-
dowlane. Tel. 509 543 677 lub 668 383 
147 (21.05)K
PRZEWÓZ OSÓB – Kraj i zagrani-
ca. OBSŁUGA imprez rodzinnych, 
WESELA, osiemnastki itp. WYJAZDY 
służbowe, szkolenia. Faktura VAT. Tel. 
666 915 341 lub 728 131 628 (04) I
Sprzątanie pomieszczeń mieszkal-
nych i mycie okien. Tel. 691 166 820 
(29.04)
Amerykańskie 10-metrowe limuzyny. 
Wynajem na śluby, wieczory kawa-
lerskie, studniówki i inne imprezy. 
Perzów. Tel. 692 604 062 (14.07)K
MONTAŻ KLIMATYZACJI. Zakład 
napraw sprzętu AGD - Sławomir 
Cieśla. Wieruszów ul. PKWN 8. Tel. 
062 78 41 106 lub kom. 501 444 925 
(27.05) I 
Przezwajanie silników, naprawa elek-
tronarzędzi „Celma”, „Bosch”, „Ma-
kita” w rozliczeniu przyjmę spalone 

silniki lub kupię. Baranów. Tel. 062 78 
18 273 lub 0 601 806 707 (31.12) 
Przeprowadzki i transport na terenie 
całej Polski. Faktury VAT. Tel. 0 692 
604 062(14.07)K
Przewozy osób krajowe i zagranicz-
ne licencjonowane, przeprowadzki, 
transport różny, przewozy lawetą. Ni-
skie ceny. Faktury VAT. Tel. 0 607 350 
130 (31.12) st
BHP – mgr inż. specjalista prowadzi 
doradztwo, szkolenia, ocena ryzyka 
zawodowego. Wiad. tel. (062) 78 19 
924. (b)

NAUKA
/KOREPETYCJE

Korepetycje z matematyki. Dojeżdżam 
do ucznia. Tel. 601 188 109. (3.06)
Język angielski, język rosyjski, kore-
petycje, konsultacje, testy, gramatyka, 
Matura, Gimnazjum oraz podstawy 
języka. Dla Dzieci, młodzieży, doro-
słych. Tanio i Profesjonalnie. Dział. 
Gospodarcza Wieruszów. Tel. 062 58 
100 27 lub 600 898 105 (13.05) I
Angielski od podstaw - korepetycje. 
Tel. 511 945 503. (26.10 DC)

RÓŻNE
Poszukujemy wokalistów/wokalistek 
oraz instrumentalistów do zespołu mu-
zycznego. Tel. 606 898 363 (29.04)
OŚWIADCZAM, ŻE NIE ODPOWIA-
DAM ZA DŁUGI KRZYSZTOFA KIN-
DLERA- zam. Wieruszów, ul.19 stycz-
nia 6-10/8. Z.KINDLER
Wróżka – na wcześniejsze zapisy. Wró-
ży z kart, rąk, fotografii. Wiad. tel. 
(062) 78 19 924. (b)

TOWARZYSKIE
Mijają lata, mijają dni, coś w nas doj-
rzewa, coś w nas pęka. Do poznania 

jeden krok, więc uczyńmy póki ser-
ca biją. Tu kawaler lat 38 180/80 
szczupły, pozna panią samotną bez 
zobowiązań; bez większych nałogów, 
której samotność doskwiera. Pozdra-
wiam Tel. 609 782 206 (29.04)
SANDRA.Dyskrecja Tel. 724 376 
229(6.05)K
Kawaler bez nałogów, szczery, uczci-
wy z mieszkaniem, lat 36, 180 cm, 
pragnę założyć szczęśliwą katolic-
ką rodzinę - ślub kościelny; pozna 
uczciwą, szczerą i niepalącą panią w 
wieku 28 – 45 lat. Kontakt tel. (0 62) 
731 64 93 dzwonić po godz.18 – tej, 
prosić Janka (31.12) I
Dynamiczny, samodzielny emeryt 
około 70 lat szuka towarzyszki życia 
w wieku około 60 lat, która zechcia-
łaby zamieszkać w moim domu, mile 
widziana znajomość j. niemieckie-
go. Tel. 781 84 12 lub 697 452 944 
(31.12)
Poznam miłą panią do niezobowią-
zujących spotkań towarzyskich. Tel. 
781 130 083 (28.01)

Oryginalna nowa 
odzież firmowa 

w super cenach: 
Wrangler, Hero 
Wrangler, Onil, 

Maverick. Faktury. 
Hurt – pełna 
rozmiarówka.

Tel. kontaktowy 
727 502 402
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Firma zatrudni 
stolarzy, tapicerów, 

krawcowe, kierowców 
kat. C + E oraz 
przedstawicieli 
handlowych. 
Wieruszów. 

Tel. 062 78 41 636, 
062 78 40 449 

lub 694 427 239
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PROMOCJA WIOSENNA
MEBLE RATANOWE – OGRÓD – BALKON
KOSIARKI ELEKT. 1400 WATT – 229,00
WYKASZARKA 275 WATT – 59,99
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 710W – 60 cm – 139,00
PILARKA ELEK. 1850 WATT – 249,00
PILARKA SPALINOWA 1,6 KM – 449,00
PILARKA SPALINOWA 2,4 KM – 599,00
KOSIARKI SPALINOWE OD 649,00
KOSY SPALINOWE 1,75 KM – 550,00
OLEJE – SMARY – OCHRANIACZE
GWARANCJA 24 MIESIĄCE

RATY – DOWÓZ – PREZENTY
ZAPRASZAMY OD 9-tej DO 17-tej

WIERUSZÓW – ŚWIERCZEWSKIEGO 29

29
.0

4

MALOWANIE, 
GŁADZIE, 

TYNKI, 
PŁYTKI, 

REGIPSY, 
PANELE. 

Solidne wykonanie.

Tel. 696 343 918

20
.0

5 20
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Przyszły na świat

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

Dnia 19.04.2009r. o 
godz.17.50 urodziła 
się Martyna, córka 
państwa Barbary i 
Andrzeja Stempin z 
m. Jankowy. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 
2740 g i miała 
50 cm. 

Dnia 20.04.2009 r. 
urodziła się Zuzan-
na, córka państwa 
Kamili i Mirosława 
Durlejów z Rychta-
la. W dniu urodze-
nia dziewczynka 
ważyła 
3570 g i miała 
56 cm.

Dnia 21.04,2009 r. 
o godz.12.45 uro-
dził się syn państwa 
Ilony Skraburskiej 
i Mateusza Kuźnika 
z Racławic. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 3180 g i 
miał 52 cm.

Dnia 22.04.2009 r. 
o godz.19.50 uro-
dził się Wiktor, syn 
państwa Barbary i 
Karola Mitula ze 
Słupii pod Kęp-
nem. W dniu uro-
dzenia chłopiec 
ważył 3260 g i miał 
54 cm.

Dnia 22.04.2009r. o 
godz. 9.20 urodziła 
się Julia, córka 
państwa Anny i 
Grzegorza Strzel-
czyków z Czastar. 
W dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3120 g i miała 
52 cm.

Dnia 23.04.2009r. 
o godz. 9.05 
urodziła się córka 
państwa Renaty i 
Tomasza Krowia-
rzów z Nowej Wsi 
Książęcej. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 
3600 g i miała 
52 cm.

Dnia 24.04.2009r. 
o godz.10.25 
urodził się Szy-
mon, syn państwa 
Karoliny i Adama 
Niełacnych z 
Drołtowic. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 2620 g i 
miał 52 cm.

Dnia 23.04.2009r. 
o godz. 22.58 uro-
dził się Karol, syn 
państwa Karoliny i 
Tomasza Michal-
skich z Żurawińca. 
W dniu urodzin 
chłopiec ważył 
3440 g i miał 
57 cm.

Cieszęcin

Odpust św. Wojciecha
Tłumy mieszkańców i parafian 

Sanktuarium św. Wojciecha w 
Cieszęcinie i nie tylko zgroma-
dziły się w minioną niedzielę 
26 kwietnia w samo południe, 
by wziąć udział w uroczystości 
odpustowej. Uroczysta msza św. 
została odprawiona pod prze-
wodnictwem ks. biskupa Teofila 
Wilskiego. - „Cieszymy się, że ks. 
biskup jest z nami i swoją obecno-
ścią będzie ubogacać nasze świę-
towanie. będziemy się modlić i za 
pośrednictwem św. Wojciecha i 
upraszać łaski potrzebne dla naszej 
parafii i całego dekanatu” – usły-
szał w powitaniu ordynariusz 
kaliski. Słowa podziękowania 
skierowano także do probosz-
cza parafii ks. kanonika Alfonsa 
Mrozowskiego za jego 20- letnią 
posługę, poświęcenie oraz spro-
wadzenie w 1995r. z Gniezna do 
kościoła relikwii św. Wojciecha.

W nabożeństwie uczestniczy-
li przedstawiciele władz Gminy 
Wieruszów z burmistrz Iwoną 
Szkopińską na czele. Nie zabra-
kło także pocztów sztandaro-
wych OSP i całej świty, która na 

zakończenie mszy wzięła udział 
w uroczystej procesji.

Odpust to nie tylko okazja do 
zjednoczenia się z Bogiem w 
sakramencie pojed-
nania i uzyskania od-
pustu zupełnego. To 
także doskonała oka-
zja do tego, by spra-
wić radość naszym 
szkrabom. Nic tak 
nie cieszy, jak balo-
nik czy autko kupio-
ne na straganie. A te 
uginały się od prze-

różnych maskotek, zabawek, ga-
dżetów i dewocjonalii. Udekoro-
waniem całej uroczystości było 
skąpane w słońcu niebo.

Agata Adamczyk

MAJOWKA PEŁNA ATRAKCJI 
– ZGNIŁE BŁOTO – 

WIELKIE OTWARCIE 
SEZONU LETNIEGO 2009

Już dziś mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zaaranżowanego na 
nowo ośrodka rekreacyjnego ZGINIŁE BŁOTO koło Aleksan-
drowa Łódzkiego. Przez cały sezon letni czeka tam na Państwa 
niezliczona ilość atrakcji – niecodzienne sporty wodne i lądowe 
z wyśmienitym zapleczem gastronomicznym w przepięknym i nie-
powtarzalnym otoczeniu jezior i lasów. To wspaniała szansa na cie-
kawe spędzenie weekendu wraz przyjaciółmi i rodziną. Z NAMI 
NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ – KAŻDEGO TYGODNIA NOWA NIE-
POWTARZALNA PRZYGODA!!!

MAJÓWKA 2009 – PROGRAM
1.05.209 – wieczór kinomaniaka – uświetnieniem tego dnia peł-

nego sportowych atrakcji będzie projekcja wszystkim znanego i 
przez wszystkich lubianego „MISIA” Stanisława Bareji

2.05.2009 – gorące latino disco – prawdziwe powitanie lata w la-
tynoskich rytmach salsy i samby z ogromną ilością zabaw i konkur-
sów, angażujących publiczność. Atrakcją dnia będzie dmuchana 
kula wodna, pozwalająca każdemu z gości odbyć niezapomnianą 
podróż. Ukoronowaniem tego wyjątkowego dnia będzie wielkie 
LATINO DISCO z muzyka z lat 70-80-90 – tych.

3.05.2009 – rodzinne piknikowanie – to dzień przeznaczony w 

szczególności dla rodzin z dziećmi, bo tego dnia właśnie dla na-
szych najmłodszych milusińskich przewidzieliśmy masę ciekawych 
zabaw i atrakcji, w programie m.in. liczne konkursy, quizy, dmu-
chane zamki i baseny z kulkami.

WSTĘP – 10 ZŁ (w postaci kuponu do wykorzystania na wszelkie 
płatne rozrywki oraz asortyment gastronomiczny)

Kontakt: Marta Pokorska 503 010 302 lub 510 067 127, także 
marta@santa-fe.pl
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Aktualne oferty pracy

OGŁOSZENIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie

ul Warszawska 75, 98-400 Wieruszów, tel./fax. 0-62 78 31 990

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego marki

Daewoo-FSO Polonez Caro Plus 1.6 GLI o nr. rej.  EWE F903, rok prod. 2001

Cena wywoławcza w/w pojazdu wynosi: 2 000,00zł

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  19.05.2009r.  o  godz.  13:00  w  siedzibie  Powiatowej  Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie, ul Warszawska 75, 98-400 Wieruszów, pok. 4

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny 

wywoławczej w kwocie 200zł, najpóźniej do dnia 15.05.2009r. w kasie Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej, ul Warszawska 75, 98-400 Wieruszów.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się natychmiast 

po przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się 

na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży lub w 

przypadku nie wpłacenia w terminie ceny nabycia – wadium podlega przepadkowi.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy,  jeżeli  żaden z uczestników licytacji  nie zaoferuje 

ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 50zł i więcej niż 330zł.

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży samochodu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Samochód można oglądać przy siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Wieruszowie, ul Warszawska 75, 98-400 Wieruszów od dnie 11.05.2009 do dnia 15.05.2009r. 

po wcześniejszym umówieniu.

Dodatkowe informacje, można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Wieruszowie, ul Warszawska 75, 98-400 Wieruszów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 

do 14:30 lub pod numerem telefonu (0-62) 78 31 990.

Organizator  przetargu  zastrzega  sobie  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania 

którejkolwiek z ofert.

„Rada Rodziców przy Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Galewicach serdecznie zaprasza na bal

„TANECZNE POWITANIE LATA”

termin: 13 czerwca 2009r., początek godz. 20.00
miejsce: sala OSP w Galewicach
cena: 110 zł od pary
Do tańca przygrywać będzie zespół DOMINO

Zapewnione będą dania gorące i na zimno oraz inne atrakcje.

Zapisy i wpłaty – do dnia 19 maja 2009r. u następujących osób:

u pani Małgorzaty Tomczyk, zam. Węglewice, tel. 062 •	
7838727
u pani Marii Pisula, zam. Osiek, tel.0609824388•	
u pani Zofii Fras, zam. Ostrówek, tel. 062 7839224•	
u pani Mirosławy Tęsiorowskiej, zam. Osowa, tel. •	
0665763553
u pani Marioli Jurczyszyn, zam. Biadaszki, tel. 062 •	
7839430
u pani Grażyny Jany, zam. Galewice, tel. 062 7838138•	

„Dom wsparcia w Bolesławcu” – nowy projekt dla osób niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Bolesławiec. Unia Europejska pomaga.

„Dom wsparcia w Bolesławcu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizator – Stowarzyszenie JMR Edukacja i Praca w Wieruszowie, przeprowadzi projekt we 
współpracy z Partnerem wdrażającym działania merytoryczne – Środowiskowym Domem Samo-
pomocy w Osieku – Powiatową Jednostką Organizacyjną. Ponadto Partner nieformalny – Urząd 
Gminy w Bolesławcu – udostępni bezpłatnie lokal na potrzeby planowanych zajęć, natomiast 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu włączy się w proces naboru uczestników.

Począwszy od miesiąca maja b. r. rozpocznie się realizacja zajęć o charakterze integracyjno 
– terapeutyczno – edukacyjnym adresowanych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Bolesławiec (osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w wieku od 15 roku życia; 
w indywidualnych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tej reguły). Planuje się częściowy 
dowóz na zajęcia.

W projekcie przewidziane są również otwarte spotkania informacyjno-edukacyjne dla człon-
ków rodzin uczestników (tematyka zostanie dookreślona po zbadaniu potrzeb samych zainte-
resowanych).

Atrakcyjność projektu zwiększa dodatkowa oferta dla uczestników w okresie letnim: udział w 
imprezach integracyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych o charakterze regio-
nalnym oraz wyjazd na jednodniową wycieczkę do ZOO.

Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział w projekcie. Jest to możliwe dzięki jego współ-
finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także nieodpłatnemu udo-
stępnieniu lokalu przez Urząd Gminy w Bolesławcu.

Osoby zainteresowane niniejszą propozycją mogą zapisać się telefonicznie lub osobiście w 
godzinach urzędowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu (tel. 062 78 36 
071) lub Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku (tel. 062 78 43 222).

Bliźniaczy projekt zostanie zrealizowany na terenie Gminy Łubnice.

Serdecznie zapraszamy

Jarosław Siedlecki – Prezes Stowarzyszenia
Aleksander Chrzan – Koordynator projektu

Podziękowanie
„Są dwa szczęścia n świecie, małe – by być szczęśliwym, 

duże – uszczęśliwiać innych”

Tak też postąpili wszyscy, którzy dnia 26.04.2009 r. na akcji 
pobierania krwi w Baranowie zgłosili chęć pomocy innym, 
dzieląc się cennym darem życia. Krew pobrana od naszych 
dawców trafi do wszystkich potrzebujących w szpitalach Wiel-
kopolski i nie tylko.

 Zgłosiło się 40 osób , po badaniach krew oddało 39. Wszy-
scy Wam jesteśmy wdzięczni w imieniu swoim i chorych dl 
których świeża krew – to życie. 

Dziękujemy strażakom z gminy Baranów a w szczególności 
OSP Baranów i OSP Grębanin, dyr. Szkoły podstawowej, księ-
żom, oraz innym osobom zaangażowanym w zorganizowanie 
i promowanie tej akcji. 

Pamiętajmy zawsze o jednym, dziś potrzebują inni, jutro 
możesz potrzebować jej ty. Serdecznie zachęcamy wszystkich, 
aby zastanowili się i dołączyli do „ dawców życia: - jak nazywa 
się honorowych krwiodawców

 Kierownik TOKiK w Ostrzeszowie
Lek.  med. Władysława Kaniewska

PUP Wieruszów 
stanowisko: kosmetyczka
stanowisko: telemarketerzy i ankieterzy
stanowisko: przedstawiciel handlowy
stanowisko: rzeźnik-wędliniarz (80 miejsc pracy)
stanowisko: operator koparki jednonaczyniowej
stanowisko: cukiernik
stanowisko: cieśla i dekarze
stanowisko: przedstawiciel handlowy
stanowisko: treser - przecinacz
stanowisko: drobiarz i pakowacz
stanowisko: osoby do produkcji palet

Uwaga! Oferty zamknięte przeznaczone są do osób zarejestrowanych 
w Urzędzie Pracy, natomiast otwarte są ogólnodostępne dla 
wszystkich.

Szczegółowe informacje na temat zamieszczonych ofert pracy 
można uzyskać pod numerem telefonu 062 78 41 553 wew. 26 lub 
osobiście w siedzibie Urzędu Pracy 
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Sprzedam posesję zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym otynkowanym 

w Pątnowie 70 (gm. Pątnów), 
w stanie surowym, zamkniętym. 

Nowa instalacja elektryczna, doprowadzona 
woda, zabudowania gospodarcze: obora, garaż, 
stodoła, kurnik, na działce  o pow. 0,84 ha przy 

drodze głównej na naprzeciwko szkoły, 500 m do 
Urzędu Gminy i Kościoła, 6 km od Wielunia.

Tel. 606 533 131

W Wieruszowie 
przy ul. Kordeckiego

 jest planowana inwestycja 
budowy domków 

i budynku wielorodzinnego. 

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt pod nr tel. 

728 208 658.


