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Groźnie na drogach powiatu
Dwie groźne kolizje drogowe miały miejsce na drogach powiatu kępińskiego. W Chojęcinie

 ucierpiały trzy osoby, w tym czteroletnie dziecko. W Kępnie kierowca daewoo cofając uszkodził 
inny pojazd i uciekł z miejsca zdarzenia.

We wtorek, 28 kwietnia kilka 
minut przed godziną 6.00, w m. 
Kępno przy ul. Warszawskiej, 
kierujący samochodem osobo-
wym m-ki Daewoo, nie zachował 
należytych środków ostrożności 
podczas wykonywania manewru 
cofania i uderzył w zaparkowany 
samochód osobowy m-ki Fiat, po 
czym odjechał z miejsca zdarze-
nia. Kępińscy funkcjonariusze 
podjęli czynności zmierzające 
do ustalenia właściciela pojaz-
du oraz sprawcy wykroczenia. 
Postępowanie prowadzi KPP w 
Kępnie. 

Do kolejnej kolizji, w której 
udział brały trzy pojazdy doszło 
kilka minut przed godziną 19.00 
w m. Chojęcin, na drodze krajo-
wej nr 8. 46-letni mieszkaniec gm. Kępno, kierując samochodem osobowym m-ki Peugeot nie do-
stosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze i uderzył w tył poprzedzającego go 
pojazdu m-ki Opel, którym kierował 67-letni mieszkaniec m. Wrocław. Ten z kolei uderzył w tył 
pojazdu m-ki Mercedes, którym kierował 51-letni mieszkaniec m. Biała Rawka. Kierujący pojazdami 
w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący oplem oraz pasażerowie w tym czteroletnie dziecko, zostali 
przewiezieni do szpitala i po zaopatrzeniu medycznym zwolnieni do domu. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym kredytowanym. 
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W Chojęcinie ucierpiały trzy osoby, w tym czteroletnie dziecko.

Sąd skazał sprawcę tragedii
4 lata więzienia i pięcioletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 

Taki wyrok usłyszał 23-letni sprawca tragicznego wypadku drogowego w miejscowości Piaski, w 
którym zginęło 4 motocyklistów - młodych mieszkańców gminy Łęka Opatowska.

Do tragedii doszło we wrześniu 
ubiegłego roku. Oskarżony o 
spowodowanie wypadku miesz-
kaniec Słupi, w gminie Baranów 
wyprzedzając inny samochód 
doprowadził do zderzenia z 
dwoma motocyklami. Wszystko 
działo się na prostym odcinku 
drogi krajowej nr 11. Śmierć 
poniosły cztery osoby. Wszystkie 
ofiary to mężczyźni jadący moto-
cyklami w wieku 20 - 26 lat. Trzy 
osoby zginęły na miejscu, czwar-
ta - po przewiezieniu do szpitala. 
Wśród ofiar byli dwaj bracia. Sąd 
uznał, że oskarżony nieumyślnie 
naruszył zasady bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym. Skutki takie-
go zachowania były jednak tra-
giczne i dlatego zasługuje na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

W uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu orzekającego, sędzia Andrzej Dziuba przyznał, że 
sąd nie dopatrzył się okoliczności, które mogłyby wskazywać, że kierujący alfa romeo umyślnie złamał 
zasady bezpieczeństwa. Sąd przypomniał, że w miejscu, w którym podjęty został manewr wyprzedza-
nia nie obowiązywał zakaz wyprzedzania, ani też ograniczenie prędkości. Sędzia podkreślał jednak, 
że całe zdarzenie to ogromna tragedia dla wszystkich uczestników wypadku.

23-letni Kacper M., mieszkaniec Słupi oprócz kary 4 lat pozbawienia wolności ukarany został także 
5-letnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obciążony kosztami postępowania 
sądowego. Wyrok nie jest prawomocny.
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Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wieruszowie

Europejski Fundusz Społeczny
„Klub Integracji Społecznej - równe szanse”

W 2009 roku MGOPS w Wieruszowie przystąpił do realizacji kolejnego projek-
tu systemowego pt. „Klub Integracji Społecznej - równe szanse”. Projekt będzie 
realizowany od stycznia do grudnia 2009 roku.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno -zawodowa osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie różnorodnych form 
aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Celem szczegółowym jest zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już 
posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz trening kompetencji psycho -spo-
łecznych u osób wykluczonych społecznie. Program szkolenia zawodowego pro-
jektu przewiduje nabycie przez beneficjentów kompleksowej wiedzy i umiejęt-
ności niezbędnej do podjęcia zatrudnienia w sektorze handlu i usług. Program 
szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta, 
pozyskanie umiejętności praktycznych - obsługa kas fiskalnych oraz uzyskanie 
zaświadczeń medycyny pracy pożądanych przez pracodawcę. Trening umiejęt-
ności psycho -społecznych obejmować będzie: nabycie umiejętności komuniko-
wania się, łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i integracji w gru-
pie, radzenie sobie ze stresem przez stosowanie zasad i technik relaksacyjnych, 
poprawa poczucia własnej wartości, samooceny i roli społecznej, wykształcenie 
umiejętności podejmowania decyzji i aktywnej postawy, zwiększenie motywacji 
do podjęcia i utrzymania pracy, nabycie przez uczestników umiejętności au-
toprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, dostosowanie osób długotrwale 
bezrobotnych do nowych warunków i wymogów na rynku pracy, a tym samym 
zwiększenie szans na zatrudnienie, wzmocnienie mobilizacji i elastyczności za-
wodowej, stworzenie warunków lepszego dostępu do podjęcia zatrudnienia.

Projekt kierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, które nie 
pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezro-
botne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Projekt zakłada udział 10 osób długotrwale bezrobotnych. Kierowany jest 
głównie do kobiet, gdyż jak wynika z informacji podanych przez PUP w Wieru-
szowie, to właśnie one stanowią największy procent osób długotrwale bezrobot-
nych w naszej gminie.

Uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym wsparciem przez pracow-
nika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego oraz wsparciem grupowym 
poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Uzyskają zaświadczenia o 
ukończeniu szkolenia oraz nowe kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfi-
katem.

Szkolenia naszych podopiecznych rozpoczęły się w dniu 28.04.2009r. i trwać 
będą do 30.11.2009r. Przeprowadzone zostaną przez firmę specjalizującą się w  

tego typu szkoleniach.

Maturę czas zacząć
4 maja 2009 roku o godzinie 9:00 maturzyści z całej Polski rozpo-

częli pisanie egzaminu dojrzałości, który pozwoli im na dostanie 
się na wymarzone studia, a później ułatwi znalezienie dobrej pra-
cy. Maturzyści ze Szkół Ponadgimnazjalnych z Powiatu Kępińskie-
go : LO nr 1 w Kępnie, ZSP nr 1 w Kępnie, ZSP nr 2 w Kępnie oraz 
ZSP w Słupi także tego dnia musieli postawić czoło tegorocznym 
maturom. W ZSP nr 1 w Kępnie, po zajęciu odpowiednich miejsc 
w sali, na twarzach maturzystów widać było duży stres i zdenerwo-
wanie. Po przemowie Dyrektora Szkoły i omówieniu zasad, jakie 
obowiązują na takich egzaminach, każdy z tegorocznych maturzy-
stów dostał do ręki arkusz egzaminacyjny, z którym będzie musiał 
„walczyć”. 4 maja tj. w poniedziałek Maturzyści pisali maturę z języ-
ka polskiego. Po otwarciu arkusza w ciszy, spokoju, a przede wszyst-
kim w wielkim skupieniu Maturzyści zaczęli rozwiązywać zadania, 
jakie na ten dzień zostały im przygotowane. My trzymamy za nich 
kciuki i życzymy pomyślności w dalszych zmaganiach z tegoroczna 
maturą. 

red.
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 I kępiński Turniej Południowej
Wielkopolski w aerobiku grupowym

W Hali Kępińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji dnia 29 kwiet-
nia 2009 r. odbył się pierwszy 
Turniej  Południowej Wielko-
polski w Aerobiku Grupowym. 
Do turnieju zgłosiło się 16 
drużyn ze szkół podstawowych 
i gimnazjów. Zespoły wyspor-
towanych zgrabnych dziewcząt 
prezentowały się w przepięk-
nych  strojach. Dla kibiców za-
siadających na trybunach był to 
wspaniały turniej  dla ducha i 
ucha. Przepiękna parada zespo-
łów prezentowała się dumnie i 
wspaniale w Hali KOSiR. W tur-
nieju wystąpiły drużyny z  7 szkół 
podstawowych:  SP z Bralina, SP 
z Jankowa Przygodzkiego, SP nr 
10 z Kalisza, SP nr 17 z Kalisza,  
SP nr 2 Pleszew , SP nr 1Pleszew, 
SP Pleszew nr 3 oraz Gimnazja 
z: G. Bralina, G. Mikorzyna, G. 
nr 7 Kalisza, G. nr 1 Pleszewa, G. 
nr 5 Konina, G. Kobylej Góry, G. 
Jankowa Przygodzkiego, G. nr 3 
Pleszewa, G nr 2 Pleszewa. Ze-
społy witano rzęsistymi brawami. 
Prowadzący powitał gości przed-
stawicieli samorządu: M. Fralę – 
Kędzior, dyrektorów szkół i na-
uczycieli z gminy Kępno, media 
i sponsorów. Jury I Otwartego 
Turnieju Południowej Wielko-
polski w Aerobiku Grupowym:1.
Przewodniczący Dariusz Bara-
nowski  – instruktor tańca, pro-
wadzi klub taneczny Helkon w 
Kępnie, sędzia mistrzostw disco, 
ferie staila, inspektor ds. kultury 
powiatu kępińskiego. 2. Joanna 
Bąk – wieloletni instruktor fit-
ness, instruktor step aerobiku, 
form wzmacniających i pilaste, 
uczestnik międzynarodowych 
konwencji fitness, organizator 
warsztatów fitness i form aktyw-
nego wypoczynku. 3. Sylwia Bed-
narz- nauczyciel WF w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kępnie, instruktor fitness, in-
struktor muzycznych form ru-
chowych corocznie bierze udział 

w Finale Mistrzostw Rejonu w ae-
robiku grupowym na poziomie 
szkół średnich z licznymi suk-
cesami. Po oficjalnym otwarciu, 
odbyły się próby parkietu. Cere-
monię otwarcia uświetnił występ 
zespołu aerobiku grupowego 
z Liceum Ogólnokształcącego 
nr 1 przygotowany przez panią 
Edytę Rybczyńską.  Sponsorzy 
Turnieju: Burmistrz Miasta i 
Gminy Kępno, Redakcja Radia 
i Telewizji Sud Kępno, Sklep 
Sewen – wszystko dla biura p. 
Jarosław Skiba Kępno, Sklep 7 – 
p. Zbigniew Wełdziński Kępno, 
Cukiernia Aleksander Jarczak z 
Bralina. Otwarcia turnieju doko-
nała naczelnik Oświaty M. Frala-
Kędzior. „ Witam bardzo serdecznie 
Was wszystkich a przede wszystkim 
piękne i wysportowane dziewczyny 
oraz widzów zgromadzonych na wi-
downi, którzy systematycznie przy-
chodzą, by Was oglądać i podziwiać  
tę dyscyplinę uprawianą nie tylko 
przez młodych. I goście i uczestnicy 
oczekują wielu wzruszeń sportowych. 
Lubimy oglądać wiele dyscyplin, ale 
aerobik grupowy to dyscyplina, która 
świetnie łączy element sportu ze sztu-
ką. Ten turniej otwiera nową historię 
zmagań sportowych w Kępnie i może 
zadomowi się na stałe, więc już za-
praszam na kolejne edycje. Poziom i 
wspaniała organizacja mam nadzie-
ję zadowoli zawodników i będziecie 

chcieli tu wracać co rok. Chciałabym 
podziękować za inicjatywę i zorga-
nizowanie tego turnieju dyrektor 
KOK J. Hołub- Rojkiewicz. Turniej 
uważam za otwarty. Zawodniczkom 
życzę powodzenia”. Po próbie par-
kietu najpierw zaprezentowały 
się drużyny szkół podstawowych 
a potem gimnazjów. Wyniki I  
Otwartego Turnieju Południo-
wej Wielkopolski w Aerobiku 
Grupowym dnia 29.04.2009r. 
Szkoły podstawowe : SP nr 10 
Kalisz  -  I miejsce, SP nr 2 Ple-
szew -  II, SP Janków Przygodzki 
-  III. Gimnazja: Gimnazjum Ko-
nin  - I miejsce, Gimnazjum nr 
1 Pleszew  - II miejsce, Gimna-
zjum nr 3 Pleszew – III miejsce.  
W ceremoni zamknięcia zatań-
czył zespól hip hopu z ZSP nr 1 
w Kępnie oraz zespół break dan-
ce działający przy KOK.  Spon-
sorzy ufundowali nagrodę dla 
najmłodszego uczestnika zespo-
łu – Radio i Telewizja SUD, dla 
indywidualności turnieju szk. 
podstawowych – Sklep Sewen 
–wszystko dla biura Pan Jaro-
sław Skiba, dla indywidualności 
turnieju w kat. gimnazja – sklep 
14 Pan Zbigniew Wełdziński. 
Nagrodę pocieszenia  Cukiernia  
Aleksander Jarczak  z Bralina. 
Życzymy dalszych sukcesów i do 
zobaczenia za rok. 

MaŁa

Mecze piłki nożnej
W festynie rekreacyjno – sportowym nie mogło zabraknąć piłki 

nożnej. Na małym boisku ze sztuczną nawierzchnią do rywaliza-
cji przystąpiły drużyny LZS. W pierwszej grupie zagrały drużyny 
z Olszowej i Ostrówca. W drugiej grupie zagrały drużyny ze Świ-
by, Kierzna i Mikorzyna. Wyniki poszczególnych meczy: LZS Świ-
ba –LZS  Mikorzyn (3:1), LZS Olszowa - Ostrówiec  (3:1), LZS 
Mikorzyn – LZS Kierzno (0:4), LZS Świba – LZS Kierzno( 5: 0), 
LZS Świba – Ostrówiec (5:1), LZS Kierzno – LZS Olszowa (4:3). 
O trzecie miejsce  zagrali LZS Ostrówiec – LZS Kierzno (0:5),. W 
finale LZS Świba – LZS Olszowa (2:0) W finale była gra bardzo 
zacięta. W strzałach na bramkę największą przeszkodą były słupki i 
poprzeczki dla zawodników ze Świby chociaż mieli przewagę utrzy-
mując przeciwnika na jego połowie. W rezultacie pokonali prze-
ciwników tylko wynikiem 2: 0. Mecze sędziowali: M. Wiśniewski i R. 
Tęsiorowski. Nagrody piłki dla trzech zwycięskich drużyn wręczali: 
burmistrz P.Psikus, radni: Baraniak i Tęsiorowski. Burmistrz po-
dziękował za udział i sportową walkę życzył sportowej rywalizacji 
bez kontuzji, której sam się kiedyś nabawił.

MaŁa
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Umorzyli śledztwo
Prokuratura Apelacyjna w Łodzi umorzyła wątek dotyczący 

rzekomego niekorzystnego rozporządzenia majątkiem Wielko-
polskiego Banku Rolniczego przez członków Zarządu Krajowej 
SKOK. Pozostała część trwającego od 8 lat śledztwa w sprawie 
nieprawidłowości w kaliskim banku wciąż czeka na zakończe-
nie.

Łódzka prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa 
w tzw. transakcjach sopockich. Chodzi o umowy z sierpnia 2000 
roku zawarte pomiędzy WBR a grupą SKOK. Z zebranego mate-
riału dowodowego wynika, że sytuacja ekonomiczna kaliskiego 
banku była w tym okresie zła, co wynikało z niedostatku kapita-
łu, braku perspektywy rozwoju a także pogarszającego się port-
fela kredytowego. 
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Znaleźli zwłoki 
na drodze

Policja z Kępna szuka sprawcy śmiertelnego potrącenia na 
drodze krajowej nr 39 pomiędzy miejscowościami Rychtal 
i Mroczeń. W miniony piątek, 1 maja późnym wieczorem z

naleziono tam zwłoki 60-letniego mężczyzny.

Z policyjnych ustaleń wynika, że denat to mieszkaniec Ole-
śnicy. Mężczyzna ma brata w Rychtalu i prawdopodobnie od 
niego wracał. Z relacji świadków, którzy widzieli go przed 
tragedią wynika, że szedł on pieszo w kierunku miejscowości 
Mroczeń. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna został po-
trącony przez samochód, którego kierowca zaraz po wypadku 
uciekł.

Okoliczności tragedii ustalić próbują cały czas kępińscy po-
licjanci. Zajmujący się sprawą funkcjonariusze na miejscu wy-
padku zabezpieczyli ślady. Znaleziono części samochodowe z 
uszkodzonego pojazdu. .

Ciało denata decyzją prokuratury zabezpieczone zostało do 
sekcji zwłok. Jej wyniki pozwolą ustalić bezpośrednią przyczy-
nę śmierci 60-latka oraz to, czy był on trzeźwy. 
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Wpadł oszust z Rychtala
Kępińscy policjanci z zespołu d/w z przestępczością gospodarczą, skierowali do Prokuratury 

Rejonowej w Kępnie, akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu mieszkańcowi gm. Rychtal. Mężczyzna 
wyłudził z banków kredyty o wartości przekraczającej 16.000,00 zł. oraz oszukał kilka osób wyłu-
dzając od nich blisko 10.000,00 zł., łącznie przedstawiono mu ponad 30 zarzutów. Za popełnione 

przez niego przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 

Funkcjonariusze z zespołu d/w 
z przestępczością gospodarczą 
zakończyli sukcesem kolejny 
etap działań skierowanych prze-
ciwko osobom wyłudzającym 
kredyty bankowe. 

Policjanci ustalili, że w okresie 
od stycznia 2008 roku do stycznia 
2009 br., 23-letni mieszkaniec 
gm. Rychtal, w kilkunastu ban-
kach na terenie powiatu kępiń-
skiego wyłudził kredyty o warto-
ści przekraczającej 16.000, 00 zł. 

Mężczyzna od początku nie 
miał najmniejszego zamiaru, 
by uregulować zaciągnięte 

zobowiązania. W związku z 
czym niezwłocznie po zaku-
pie towarów w systemie ratal-
nym, działając niezgodnie z 
postanowieniami umowy kre-
dytowej, sprzedawał je przy-
padkowym osobom. 23-latek 
w ten sposób przywłaszczył 
sobie telefony komórkowe o 
wartości równej zaciągniętym 
kredytom. 

W toku prowadzonego śledz-
twa policjanci ustalili również, 
że mężczyzna, pod pozorem 
świadczenia różnych usług 
handlowych wyłudził od kilku 

osób prywatnych pieniądze 
w kwocie blisko 10.000,00 zł. 
Ponadto wykorzystując niepeł-
nosprawność umysłową jednej 
z pokrzywdzonych, nakłonił 
ją, by kilkakrotnie podpisała 
umowy kredytu na łączną kwo-
tę przekraczającą 3.000,00 zł. 
Następnie przywłaszczył sobie 
zakupiony za tą kwotę towar.

23-latek przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Za 
popełnione przez niego prze-
stępstwa grozi do 8 lat pozba-
wienia wolności. 

NoM

Motorowerem uderzył w drzewo
Groźny wypadek drogowy w miejscowości Łęka Opatowska. W czwartek, 30 kwietnia kierujący 

motorowerem 17-latek uderzył w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło kilka minut przed godzi-
ną 22. tego samego dnia w Kępnie potrącona została 19-letnia kobieta.

Z wstępnych ustaleń wynika, że 
17-letni mieszkaniec gm. Łęka 
Opatowska kierując motorowe-
rem m-ki Suzuki, nie dostosował 
prędkości jazdy do warunków 
panujących w ruchu i na łuku 
drogi nie opanował pojazdu 
uderzając w przydrożne drzewo. 
Kierujący w chwili zdarzenia był 
trzeźwy, z obrażeniami ciała w 
postaci złamania uda prawego 
został przewieziony do szpitala. 

Takich samych obrażeń ciała 
doznał pasażer 18-letni miesz-
kaniec tej samej gminy. Postę-
powanie w tej sprawie prowadzi 
KPP w Kępnie. 

Również w piątek, kwadrans 
przed godziną 15.00 w Kępnie 
przy ul. Al. Marcinkowskie-
go doszło do kolizji drogowej. 
58-letnia mieszkanka m. Skom-
lin, kierując samochodem 
osobowym m-ki Ford, nie za-

stosowała należytych środków 
ostrożności podczas jazdy i na 
przejściu dla pieszych potrąciła 
19-letnią mieszkankę gm. Bara-
nów. Dziewczyna została prze-
wieziona do szpitala i po zaopa-
trzeniu medycznym zwolniona 
do domu. Kierująca pojazdem, 
w chwili zdarzenia była trzeźwa, 
została ukarana mandatem kar-
nym kredytowanym. 

NoM

Zielona akcja
20 kwietnia, na dwa dni 

przed Światowym Dniem Zie-
mi Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Bralińskiej wraz z Klu-
bem Pracy Ochotniczych Huf-
ców Pracy zorganizowało akcję 
„Kwiecień miesiącem Ziemi”. 
Inicjatorzy przedsięwzięcia 
postanowili zagospodarować, 
a potem objąć opieką skwer, 
plac lub trawnik, który mógłby 
służyć mieszkańcom, a jedno-
cześnie cieszyć oko. 

W poniedziałkowe przedpo-
łudnie plac zabaw przy daw-

nym kościele ewangelickim 
w Bralinie został obsadzo-
ny ozdobnymi krzewami. W 
akcji nasadzeniowej wzięła 
udział osiemnastoosobowa 
grupa młodzieży z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kępnie 
wraz z pięcioma opiekunami. 
Młodzież to uczniowie klas 
przysposabiających do pra-
cy. Akcje tego typu służą tym 
młodym ludziom do osiągania 
niezależności w zakresie za-
spokajania własnych potrzeb 
i zaradności w życiu codzien-

nym, a jednocześnie stanowią 
przygotowanie do pracy we 
własnym gospodarstwie do-
mowym. Dzięki nawiązanej 
współpracy stowarzyszenia 
ze szkołą oraz Klubem Pra-
cy OHP plac zabaw przy ul. 3 
Maja zazielenił się. Akcja nie 
odbyłaby się, gdyby nie zaan-
gażowanie i dobra wola wielu 
osób. Właściciele Gospodar-
stwa Rolno-Szkółkarskiego, 
państwo Michalakowie z Ju-
stynki przekazali na ten cel 
sadzonki krzewów.  Przedsię-
wzięcie wspierał Urząd Gminy 
Bralin, który udzielił zgody na 
zagospodarowanie miejscowe-
go placu zabaw. Członkowie 
stowarzyszenia zorganizowali 
akcję, zadbali o dostarczenie 
sadzonek i kwestie formalne, 
a młodzież zaprzyjaźnionej 
szkoły zajęła się nasadzaniem. 
Teraz członkowie stowarzysze-
nia pielęgnują teren.

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Bralińskiej i Klub Pracy 
OHP w Bralinie  przekazują 
podziękowania wszystkim za-
angażowanym w akcję „Kwie-
cień miesiącem Ziemi”.

Marzena Kuropka
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Rozbój, którego nie było
19-letnia mieszkanka Kępna odpowie za zawiadomienie policjantów o przestępstwie, któ-

rego nie było. Powiedziała ona funkcjonariuszom, że została pobita i okradziona. Rzeczy-
wiście rzekomo skradziony aparat fotograficzny, dokumenty i złoty łańcuszek zgubiła. Za 

przestępstwo to grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. 

Do Komendy Powiatowej w 
Kępnie zgłosiła się 19-letnia 
mieszkanka miasta. Dziewczy-
na powiedziała, że  przebywa-
ła na przyjęciu weselnym w 
jednej z podkępińskich miej-
scowości. Kiedy wyszła z sali 
gdzie odbywało się przyjęcie, 
by zaczerpnąć swieżego po-
wietrza podszedł do niej nie-
znany mężczyzna, który zaczął 
ją bić, a następnie wyrwał jej 
torebkę. Z relacji wynikało, 
że w wyniku rozboju sprawca 
ukradł pokrzywdzonej apa-
rat fotograficzny, dokumenty 
oraz złoty łańcuszek. Wartość 

skradzionych rzeczy przekro-
czyła 1.000,00 złotych. 

Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego przystąpili do działań. 
W trakcie prowadzonych czyn-
ności funkcjonariusze zaczęli 
podejrzewać, że dziewczyna 
mogła wymyślić całą historię. 
Policjanci ponownie posta-
nowili przesłuchać 19-latkę. 
Podczas dalszego rozpytania 
podejrzenia funkcjonariuszy 
okazały się trafne. Zgłoszony 
rozbój w ogóle nie miał miej-
sca. 

Dziewczyna podczas rozmowy 
ze stróżami prawa przyznała, 

że na przyjęciu weselnym wy-
piła sporą ilość alkoholu i zgu-
biła torebkę. Miała w niej zło-
ty łańcuszek-jedyną pamiątkę, 
którą miała po zmarłym ojcu- 
bała się więc, że matka nie wy-
baczy jej takiej nieostrożności. 
Kiedy wytrzeźwiała postanowi-
ła zgłosić na policji rozbój, by 
wytłumaczyć się przed mamą z 
braku rodzinnej pamiątki. 

19-latce zostaną postawione 
zarzuty o zawiadomieniu o nie-
popełnionym przestępstwie, 
za co grozi kara do dwóch lat 
pozbawienia wolności. 

NoM

Sprawca i ofiara 
na bani

Do groźnego wypadku drogowego doszło we wtorek, 28 kwiet-
nia, w miejscowości Myślniew w powiecie ostzreszowskim. Kieru-
jący samochodem potrącił rowerzystę. Obaj uczestnicy wypadku, 

jak się później okazało byli kompletnie pijani.

Na drodze Myślniew – Kobyla Góra,mieszkaniec powiatu ostrze-
szowskiego kierując samochodem osobowym marki Opel Omega 
zauważył mężczyznę jadącego rowerem w tym samym kierunku. 
Wymieniony mężczyzna podjął manewr wyprzedzania rowerzysty, 
jednak ten w tym czasie nagle postanowił skręcić w lewo w wyniku 
czego doszło do potrącenia rowerzysty. 

Kierujący rowerem, również mieszkaniec powiatu ostrzeszowskie-
go doznał obrażeń ciała i przewieziono go do szpitala. 

W toku wykonywanych czynności okazało się, że prowadzący auto 
kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Jednocześnie kie-
rujący rowerem znajdował się w stanie upojenia alkoholowego – 
pobrano od niego krew do badania. Ponadto rowerzysta kierował 
rowerem pomimo wydanego przez Sąd zakazu kierowania wszelki-
mi pojazdami. 

NoM

Oddali hołd przy pomniku
Przed południem  dnia 3 

maja odbyła się msza w inten-
cji ojczyzny. Ksiądz K. Nawroc-
ki w słowie do wiernych wspo-
mniał o dziejach w historii 
Polski związanych ze świętem 
3 maja... - „Dzisiaj nas tu gro-
madzi 218 rocznica Konstytucji 
3 Maja i również Święto Matki 
Bożej jako Królowej Polski, by 
wyprosiła nam przemianę i na-
wrócenie w nasze małej ojczyź-
nie i kazdego z nas. Nawrócenie 
osobiste, nawracanie w rodzi-
nach, aby wychować młode po-
kolenie Polaków dla przyszłości 
w błogosławionej naszej ojczyź-
nie. Również przez tych, którzy 
sprawują władzę, by czuli się 
odpowiedzialni za naród, za 
przyszłość i rozwój. Bo nie star-
czy obchodzić uroczystości, choć-
by były huczne i głośne, trzeba 
pójść sladami slubów Jana Ka-
zimierza, slubów odnowionych 
w czasie Milenium. Prawdziwe 
nabożeństwo Matki Bożej po-
lega na naśladowaniu jej cnót. 
Niech to spotkanie i msza o po-
myślność nartodu pobudzi nas 
do wysiłku moralnego, osobiste-
go i do przemian...” -  Po mszy 
delegacje spod Starostwa przy 
dźwiękach muzyki przeszli 
pod pomnik na Rynku. Tam 
przejmujaco zabrzmiał głos 
syreny a potem popłynęły 
dźwięki hymnu narodowego. 
Zebranych przy pomniku wi-
tał  w imieniu władz samorzą-

dowych i powiatowych sekre-
tarz urzędu Z. Mędel z okazji 
218. rocznicy Konstytucji 3 
Maja. Witał poczty sztandaro-
we, delegacje zakładów pracy, 
instytucji i organizacji oraz 
zebranych dość licznie miesz-
kańców Kępna, którzy zebrali 
się, by oddać hołd twórcom 
konstytucji. Głos zabrała wice-
burmistrz Jolanta Jędrecka... 
- „Dzień 3 Maja jest dla nas Po-
laków ważna datą w kalendarzu 
każdego roku. Tego dnia odda-
jemy hołd twórcom Kostytucji 
uchwalonej przez Sejm Cztero-
letni  uchwalonej 3 Maja 1791 
r. Może ona szczycić się pierw-
szeństwem w Europie... Stała 
się ona głosem dziejów, była wy-
razem mądrości obywatelskiej i 
odpowiedzialności...Dokument 
ten jest symbolem patriotyzmu, 
przykładem współpracy różnych 
grup politycznych na rzecz na-
rodowej racji stanu....Chciała-

bym, abyśmy wszyscy w chwi-
lach trudnych pomimo sporów i 
dyskusji potrafili korzystać z do-
świadczeń twórców konstytucji. 
Oni rozumieli, że tylko wspólnie 
jednocząc się ponad podziałami 
działając dla dobra publicznego 
można odnieść sukces. Stwórzmy 
dziś więzi społeczne, budujmy 
wspólnotę obywatelską, w której 
obywatel nie szuka przeciwni-
ków, wyciągajmy wnioski z prze-
szłości, ale patrzmy w przyszłość. 
Być może mamy różne poglądy i 
spojrzenia na to co się dzieje wo-
kół nas, ale szczerze wierzę, że 
przyświeca nam wspólny cel ja-
kim jest dostatnie i godne życie 
mieszkańców oraz rozwijające i 
piękniejące nasze miasto i gmi-
na Kępno. Niech to święto zespo-
li nas w pracy dla naszej małej 
ojczyzny....” -  Przy dźwiękach 
werbli delegacje skladały 
wieńce i wiązanki kwiatów. 

MaŁa

XXXI sesja w Bralinie
W sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się absolutoryjna sesja. Po za-

twierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu wójt Gminy Bralin  
za pomocą prezentacji multimedialnej ze szczegółowym przedstawie-
niem ważnych wydarzeń przedstawił sprawozdanie z wykonania budże-
tu Gminy za rok 2008. Wójt  Roman Wojtysiak powiedział, że budżet 
wykonany jest bardzo dobrze. Dochody planowane na 2008 wynosiły  
13 795 tys. zł a planowane wydatki 14 385 tys. zł. Realne wykonanie do-
chodów za miniony rok wyniosło 102,5 % czyli 14 140 tys. zł a wydatki 
wyniosły  94, 8 % czyli 13 638 tys. zł. Rok zatem był dobry dla Gminy 
Bralin . Kolejny raz wskaźniki planowane  zostały przekroczone. Uda-
ło się utrzymać na dobrym poziomie wydatki na oświatę. Zestawienie 
dochodów własnych  z ostatnich lat pokazuje, że wpływy do budżetu  z 
dochodów własnych są rosnące. Wypracowano również nadwyżkę bu-
dżetową, która w części przeznaczona zostanie na lokalna rozbudowę 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ( dołączenie sieci wodociągo-
wych do niektórych gospodarstw), dotację do powiatu na przebudowę 
skrzyżowania tzw. trójkąta przy ul. Lipowej, bieżące utrzymanie dróg, 
budowę dróg i ulic gminnych.... Skarbnik urzędu zapoznała Radę z 
uchwałą składu orzekającego RIO wyrażająca opinię o przedłożonych 
przez wójta Gminy Bralin sprawozdaniach  z wykonania budżetu Gmi-
ny za 2008 r. W dyskusji głos zabrała radna K. Kupczak, która odniosła 
się do budżetu oświaty, stwierdzając, że  do budżetu wpływa subwencja 
więc na oświatę gmina  dokłada, bo na oświacie oszczędzać nie można 
ani żałować pieniędzy trzeba je tylko racjonalnie wydawać. O wyjaśnie-
nia poprosił radny R. Lemanik dotyczące pewnych wydatków na zada-
nie zlecone a dotyczyło badań lekarskich. Następnie przewodniczący 
wszystkich komisji występowali z wnioskami o udzielenie absolutorium. 
Kolejny wniosek o udzielenie absolutorium przedstawiła Komisja Re-
wizyjna. Swój wniosek Komisja podjęła na podstawie kontroli i opinii 
RIO w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, którą również odczy-
tał przewodniczący M. Fras.. Podsumowując Komisja stwierdziła, że 
przeprowadzona przez nią kontrola pozwala na dokonanie oceny iż 
wykonanie budżetu za rok 2008 jest prawidłowe i zgodne z zasadami 
gospodarki środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła naruszenia 
dyscypliny budżetowej przez wójta Gminy Bralin. Biorąc pod uwagę po-
wyższe komisja postanowiła wyrazić opinię iż wniosek w sprawie udziele-
nia absolutorium wójtowi jest uzasadniony. W głosowaniu jednogłośnie 
udzielono  R. Wojtysiakowi wójtowi Gminy Bralin absolutorium, od-
czytano treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Po przerwie 
podjęto uchwałę w sprawie ustalenia Statusu Gminy Bralin.  

MaŁa
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DZIEŃ ZIEMI 
W SIEMIANICACH 

 24.04.2009r. w Szkole Podstawowej w Siemianicach  był obcho-
dzony Światowy Dzień Ziemi. Program zajęć przygotował nauczy-
ciel – opiekun ZHP  w szkole – Jarosław Nowak. Impreza rozpoczę-
ła się pokazem  multimedialnym na temat: „   Z energią chrońmy 
klimat”.  

Następnie uczniowie klasy V, przygotowani. przez Lucynę Maj-
czyk,  przedstawili inscenizację  o tematyce ekologicznej pt. „ Le-
śny Duch”. Kolejnym punktem było przygotowanie  przez każdą z 
klas krótkiej scenki teatralnej związanej z oszczędzaniem energii 
oraz ubrań  z ekologicznych materiałów. Trzeba przyznać, że fan-
tazja i pomysłowość uczniów w  tym względzie była niesamowita. 

Jednak najbardziej ekscytującym  momentem tego dnia był po-
kaz  pasjonackiego duetu paramilitarnego w osobie Piotra Skar-
beckiego i Piotra Kosakiewicza. Zaprezentowali oni bardzo bogate 
wyposażenie żołnierzy armii polskiej, amerykańskiej i angielskiej. 
Uczniowie z zachwytem słuchali i podziwiali ich ogromną wiedzę 
dotyczacą wojskowości. Chłopcy ci są propagatorami survivalu – 
sztuki przetrwania. Uprawiają trening wytrzymałościowy i szczerze 
powiedziawszy chyba momentami wszyscy zapominali, że to nie są 
prawdziwi żołnierze. Zachęcali do zainteresowania się survivalem, 
bo uważają, że jest to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu 
oraz ćwiczenie charakteru, a także zdrowa alternatywa dla picia 
alkoholu czy palenia papierosów.

Uczniom chyba najbardziej podobało się ich zawołanie:- „Goto-
wi”,- „Zawsze”,- „Zmęczeni”,- „Nigdy”.

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów 
siemianickiej szkoły

red

Dzień Flagi
Dzień 2 maja był dniem flagi. Jest to jedno z najmłodszych 

świat państwowych w naszym kraju. Święto to ma popularyzo-
wać wiedzę o  symbolach narodowych i polskiej tożsamości. 
Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o 
zmianie ustaw o godle, barwach i hymnie narodowym. Świę-
to Flagi obchodzone jest w wielu krajach. Najczęściej w tym 
dniu ozdabia się budynki flagami. U nas w Polsce do wywie-
szenia flag w oknach wiele osób podchodzi z dystansem. Są 
tacy ludzie, którzy poprzez wywieszenie flagi chcą manife-
stować swój patriotyzm oraz podkreślić więź z własnym kra-
jem. Mieszkańcy naszej małej ojczyzny powinni się aktywnie 
włączyć w świąteczne obchody dni majowych. Wywieszanie 
lagi państwowej, która przypomina najważniejsze momenty 
dziejowej historii Polski winno być moralnym obowiązkiem 
każdego mieszkańca. 

Alicja

Laureatka Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych

Agnieszka Sobczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem laureatką 
eliminacji okręgowych XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 24 – 25 kwietnia 2009 
r. w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących we Wrześni 
odbyły się eliminacje okręgo-
we XXXIII Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych. W 
eliminacjach wzięło udział po-
nad 160 uczniów reprezentu-
jących 60 szkół z województw 
m. in. wielkopolskiego, lubu-
skiego, kujawsko-pomorskiego 
i pomorskiego.

Pieczę naukową nad zawo-
dami sprawowali pracownicy 
naukowi Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu. Olim-
piada była rozgrywana w ośmiu 
blokach tematycznych. W każ-
dym bloku uczniowie mieli do 
rozwiązania test składający się 
z 60 pytań oraz zestaw trzech 
zadań, w których musieli wyka-
zać się umiejętnościami prak-
tycznymi.

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Słupi pod Kępnem 
reprezentowali:

Agnieszaka Sobczak z kl. III 
Technikum Agrobiznesu w 
bloku agrobiznes.

Dawid Daszczyk z kl. III 
Technikum Leśnego w bloku 
leśnictwo.

Paweł Kuca z kl. IV Techni-
kum Rolniczego w bloku pro-
dukcja zwierzęca.

Piotr Sroka z kl. III Techni-
kum Rolniczego w bloku pro-
dukcja roślinna.

Opiekunem uczniów na eli-
minacjach okręgowych we 
Wrześni był Jan Kokot, kierow-
nik szkolenia praktycznego w 
ZSP w Słupi pod Kępnem.

Po przyjeździe do Wrześni, w 
piątek 24 kwietnia, o godz. 1000 

odbyło się uroczyste otwarcie 
Olimpiady. Następnie nastąpi-
ła mniej przyjemna część dnia, 
a mianowicie egzaminy mają-
ce na celu sprawdzenie zarów-
no wiedzy teoretycznej, jak 
i umiejętności praktycznych 
wszystkich uczestników w celu 
wyłonienia grupy najlepszych.

Zgodnie z programem około 
godz. 1100 rozpoczął się egza-
min pisemny, który miał for-
mę testu złożonego z 60 pytań. 
W bloku agrobiznes były to py-
tania m. in. z zakresu rachun-
kowości, ekonomii, ekonomi-
ki agrobiznesu, marketingu i 
zarządzania, ale także wiedzy 
o Unii Europejskiej.

Po eliminacjach pisemnych 
przyszedł czas na eliminacje 
praktyczne. Miały one różną 
formę w zależności od bloku 
przedmiotowego. W agrobiz-
nesie część praktyczna polegała 
na pisemnym rozwiązywaniu za-
dań rachunkowych. Podyktowa-
no trzy zadania, po rozwiązaniu 
których był już koniec stresu, a 
początek oczekiwań na wyniki. 

Wieczorem, wszyscy uczestnicy, 
zarówno uczniowie, jak i ich 
opiekunowie byli w kinie na pro-
jekcji filmu.

W sobotę, 25 kwietnia o godz. 
1000 rozpoczęło się oficjalne za-
kończenie eliminacji okręgo-
wych XXXIII Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych oraz 
ogłoszenie wyników. W bloku 
agrobiznes naj-
lepszą okazała 
się Agnieszka 
Sobczak z kl. 
III Technikum 
A g r o b i z n e s u 
reprezentująca 
ZSP w Słupi pod 
Kępnem. W po-
konanym polu 
zostawiła repre-
zentantów in-
nych szkół, któ-
rzy w większości 
byli uczniami 
klas czwartych i 
są tegoroczny-
mi absolwenta-
mi. Agnieszka 
zdobyła 101 
punktów na 
120 możliwych. 
Dla porówna-
nia, laureatka 
II miejsca zdo-

była 93 punkty. Wszyscy laure-
aci trzech pierwszych miejsc 
uzyskali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe i będą reprezentować 
Okręg Poznański Olimpiady na 
eliminacjach centralnych, które 
zostaną rozegrane 5 i 6 czerwca 
2009 r., w tym roku w Wielkopol-
sce, w Trzciance koło Buku.

Jan Kokot 

Agnieszka Sobczyk odbiera nagrody i dyplom

Agnieszka Sobczyk z opiekunem uczniów ZSP w Słupi Janem Ko-
kot
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Aktywni w mieście
W dniu 2 maja w Kępnie miesz-

kańcy gminy mieli okazję uczest-
niczyć w festynie rekreacyjno 
sportowym  „ Aktywna Wieś w 
mieście”.  Na stadionie w róż-
nych stoiskach można było de-
gustować regionalne potrawy 
przygotowane przez KGW. Peł-
no było rozmaitych atrakcji dla 
dzieci: zamki dmuchane, zjeż-
dżalnie, bandżi itp., z których 
chętnie korzystali najmłodsi w 
sobotnie i niedzielne popołu-
dnie.

Od godz. 14.00 na stadionie 

wspaniale prezentowały się jed-
nostki ochotniczych straży po-
żarnych. G. Błażejewski zapraszał 
do oglądania dawnego sprzętu 
sikawek konnych i słynnego 
Magirusa, który jeszcze służy do 
podawania wody. Zawody stra-
żackie to nie tylko prezentacja 
drużyn ale również sprawdze-
nie sprawności i umiejętności 
bojowych. W zawodach wystą-
piły : ŻMDP ze Świby, Olszowej, 
Kępna i Mikorzyna; MMDP 
ze Świby, Kierzna, Ostrówca-
Myjomic, Mechnic, Olszowej, 

Kępna oraz OSP: drużyny żeń-
skie ze Świby i Olszowej i senio-
rzy z Rzetni, Świby, Kierzna, 
Ostrówca – Myjomic, Mechnic, 
Szkalarki Mielęckiej, Olszowej, 
Domanina, Kępna i Mikorzy-
na. Organizatorzy zawodów 
to UMiG w Kępnie, jednostki 
OSP z terenu gminy i gościn-
nie przyjmująca druhów OSP 
z Kępna. Konkurencje ciekawe 
jednak najbardziej przyciągały 
widzów konkurencje sprawno-

ściowe gdzie umiejętnie lała 
się woda. Otwarcia zawodów 
dokonał burmistrz P. Psikus. 
O stronę regulaminową dbała 
komisja pod kierunkiem kpt. 
P. Smuga. Całość prowadził G, 
Błażejewski, który ciągle przy-
pominał o bezpieczeństwie i 
dodawał otuchy startującym. 
Zawody trwały prawie do godz. 
17.00. Komisja podsumowywa-
ła poszczególne konkurencje i 
ustaliła wyniki a strażacy mogli 

w tym czasie się posilić. Z nie-
cierpliwością wszyscy oczeki-
wali ogłoszenia wyników, które 
przedstawiają się następująco a 
ogłoszenia dokonał P. Smug : w 
grupie ŻMDP – I miejsce zajęła 
Olszowa, II miejsce – Kępno, III 
miejsce – Mikorzyn. W grupie 
MMDP – I miejsce Mechnice, 
II miejsce Ostrówiec – Myjo-
mice,, III miejsce Olszowa. W 
grupie seniorek I miejsce OSP 
Olszowa, II miejsce – OSP Świ-
ba. W grupie seniorów I miejsce 
– Ostrówiec- Myjomice, II miej-
sce OSP Kepno, III miejsce – 
Kierzno.  Wręczenia pucharów i 
nagród dokonali wiceburmistrz 
Jolanta Jędrecka, pogratulo-
wała strażakom umiejętności i 
doceniając ich zaangażowanie 
i  pomoc ludziom w potrzebie. 
Miły upominek strażacy wręczyli 
liderowi grupy „ SOLAR” z oka-
zji ich rocznicy i pomoc w na-
głośnieniu. Podsumowania i za-
kończenia dokonał Komendant 
Gminny  K. Kemski, dziękując 
organizatorom, strażakom  i 
przyjmującej gościnnie druhów 
z terenu gminy jednostce OSP 
z Kępna.

MaŁA

Koncert zespołów 
na scenie kępińskiej

Niedzielne popołudnie 3 maja to koncerty  grup muzycznych

Jako pierwszy pojawił się ze-
spół E.G.O po nim na scenie 
po raz siódmy w Kępnie bawił 
publiczność lider zespołu Val-
duś. Publiczności z minuty na 
minutę przybywało. Kolejna 
grupa, która powstała na kę-
pińskiej ziemi, to zespół ludzi, 
którzy pełni pasji, satysfakcji z 
tego co robią. Muzyka to kli-
mat lat 80-tych, 90 –tych prze-
platana nowymi brzmieniami. 
Po nich na scenie wystąpił 
zespół muzyczny pod kierun-
kiem M. Gorzellanego dzia-
łający przy Kępińskim Domu 
Kultury. wszyscy czekali na naj-
ciekawszy koncert ulubionego 
zespołu Dżem. Dżem – polska 
grupa muzyczna grająca roc-
ka i blues. Zaliczana jest do 
najważniejszych zespołów w 
historii polskiej muzyki rocko-
wo-bluesowej . Nazwa zespołu 
pochodzi od jamu – zbiorowe-
go muzykowania, improwizo-
wania na zaplanowany temat, 
popularnego między innymi 
wśród zespołów grających jam 
rocka, jak np. Grateful Dead 
czy The Band. Polski zapis 
nazwy pojawił się – zupełnym 
przypadkiem kierującym ręką 
organizatorki jednego z kon-
certów – w roku 1974. Publicz-
ność owacyjnie witała każdą 
piosenkę ulubionego zespołu. 

MaŁa
Zdjęcia: R . Zych, MaŁa

Koncert muzyczny w kinie 
Sokolnia „Witaj majowa Jutrzenko”
W godzinach po-

południowych dnia 
2 maja w kinie So-
kolnia piękny kon-
cert przygotowała 
PSM im. Tansmana 
w Kępnie. Koncert 
prowadziła M. Mi-
chalczyk. O kon-
stytucji mówiła I. 
Korta. - „Dzisiaj ob-
chodzimy rocznicę 
konstytucji i Święto 
Królowej Polski. To święto skłania nas do refleksji, przemyśleń  wspo-
mnień losów naszej ojczyzny i kieruje myśli w kierunku, która od wie-
ków pozwalała naszemu narodowi pokonać trudne chwile w dziejach 
historii Polski. Dzięki patriotyzmowi a także wierze w Boga i Matkę 
Królowę Polski mieliśmy siłę, by pokonać trudne i bolesne chwile. 
Przeżyliśmy rozbiory Polski, powstania i wojny. Dzisiaj, gdy mamy 
wolną ojczyznę wspominamy to co było dobre dla narodu. Oddajemy 
cześć i hołd tym, którzy walczyli o wolność i praworządność a swoją 
postawą starajmy się rozwijać wśród młodych pokoleń umiłowanie 
ojczyzny, kultury narodowej, przekazywanie im polskiej tradycji, pa-
triotyzmu i tolerancji oraz szacunku...” -  Zapraszam do wysłucha-
nia koncertu przygotowanego przez uczniów pedagogów Szkoły 
Muzycznej w Kępnie, pracowników i artystów działających przy 
KOK. Koncert rozpoczął wykonaniem preludium M.Słowikow-
ski.   

MaŁa  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blues
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blues
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jam_session
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jam_rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jam_rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grateful_Dead
http://pl.wikipedia.org/wiki/The_Band
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Rola Izb Rolniczych w rozwoju wsi
W lecie ubiegłego roku 

Burmistrz Kępna Piotr Psi-
kus zwrócił się do mnie z 
prośbą o uhonorowanie 
Pierwszego Prezesa Izb Rol-
niczych w Polsce dr Aleksan-
dra hr. Szembeka. Ponieważ 
dla mnie i Towarzystwa Hi-
storycznego im. Szembeków 
jest to temat bliski naszemu 
sercu, wyraziłem zgodę na 
wsparcie tego pomysłu. Pan 
Burmistrz obiecał daleko 
idącą pomoc. Od pomysłu 
do czynu – 25 sierpnia 2008 
roku odbyło się pierwsze 
spotkanie Komitetu Organi-
zacyjnego w Kępińskim Ra-
tuszu. Po raz pierwszy temat 
tak szeroko zainteresował sa-
morządy Powiatu Kępińskie-
go, a w 2009 r. i poza jego 
granicami – tj. Starostę Po-
wiatu Wieruszowskiego An-
drzeja Szymanka i tamtejsze 
samorządy. Zainteresowanie 
tą nietuzinkową postacią 
Pierwszego Prezesa Izb Rol-
niczych w Polsce związane-
go z Siemianicami k.Kępna, 
przybierało z czasem coraz 
szersze kręgi.

Mogę obecnie poinformo-
wać, że w dniu 31 marca 2009 
roku w Sali Konferencyjnej 
siedziby Krajowej Rady Izb 

Rolniczych w gmachu Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w Warszawie, odbyło 
się piąte z kolei spotkanie 
Komitetu Organizacyjnego 
dla przygotowania w Kępnie 
konferencji w dniu 21 maja 
2009 roku, pt.: „Rola Izb 
Rolniczych w rozwoju Wsi i 
Rolnictwa w Europie z oka-
zji 90-tej rocznicy Traktatu 
Wersalskiego” – w szcze-
gólności dla uhonorowania 
pamięci Pierwszego Prezesa 
Izb Rolniczych w Polsce dr 
Aleksandra hr. Szembeka 
i współpracownika Roma-
na Dmowskiego w czasie 
Konferencji Traktatu Wer-
salskiego, który ustalił gra-
nicę ostateczną po I wojnie 
światowej, a także przyczynił 
się do powrotu Kępna i kil-
kudziesięciu miejscowości 
Powiatu Kępińskiego do Ma-
cierzy. To dzięki między in-
nymi postawie i wkładowi dr 
Aleksandra hr. Szembeka, 
mógł w dniu 17 stycznia 1920 
r. na mocy ustaleń w Trakta-
cie Wersalskim, wkroczyć do 
Kępna Pułkownik Stanisław 
Thiel z żołnierzami Powsta-
nia Wielkopolskiego i prze-
jąć miasto Kępno i pobliskie 
miejscowości dla Polski. Sta-

nisław Thiel był rolnikiem 
z Doruchowa. W spotkaniu 
Komitetu Organizacyjnego 
w dniu 31 marca 2009 r. w 
Warszawie uczestniczyli :Pre-
zes Krajowej Rady Izb Rolni-
czych – Wiktor Szmulewicz, 
Dyrektor Biura Krajowej 
Rady Izb Rolniczych – Kata-
rzyna Szczepaniak, Dyr. De-
partamentu Unii Europej-
skiej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Julian Krzy-
żanowski, Wicestarosta Po-
wiatu Kępińskiego - Zenon 
Kasprzak, Burmistrz Miasta 
i Gminy Kępno – Piotr Psi-
kus,

Wójt Gminy Łęka Opatow-
ska - Witold Jankowski, Sta-
rosta Powiatu Wieruszow-
skiego - Andrzej Szymanek, 
Prezes Powiatowej Rady 
Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej w Kępnie - Stanisław 
Niechciał, Prezes Wielko-
polskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów Powiatu Kępińskie-
go – Andrzej Wawrzyniak, 
Zastępca Wójta Gminy Rych-
tal – Jerzy Kindler, Pracow-
nica Urzędu Miasta i Gminy 
w Kępnie – Magdalena Ben-
dzińska, oraz Przedstawicie-
le Zarządu Towarzystwa Hi-
storycznego im. Szembeków 
:Prezes - Władysław Ryszard 
Szeląg,  Wiceprezes i Kape-
lan Towarzystwa – ksiądz ka-
nonik Stanisław Draguła.

 Zebranych powitał Prezes 
Krajowej Rady Izb Rolni-
czych – Wiktor Szmulewicz, 
który podziękował Prezeso-
wi Władysławowi Szelągowi 
za inicjatywę zorganizowa-
nia konferencji poświęconej 
roli Izb Rolniczych w naszym 
kraju. Zadeklarował również 
osobiste uczestnictwo w kę-
pińskiej konferencji i wygło-
szenie w jej trakcie referatu. 
Dyrektor Julian Krzyżanow-
ski poinformował natomiast, 
że Minister Rolnictwa nie 
będzie mógł przyjechać do 
Kępna, ale w konferencji 
weźmie udział Wiceminister 
Marian Zalewski. Ksiądz Ka-
nonik Stanisław Draguła od-
czytał zebranym protokół z 
poprzedniego posiedzenia 
Komitetu Organizacyjnego, 
które odbyło się 28 stycz-
nia 2009 r. w Kępnie. Ks. 
Kanonik Stanisław Draguła 
poinformował również, że 
chęć uczestniczenia w kon-
ferencji zadeklarowali już 
reprezentanci Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej oraz Krajowe-
go Stowarzyszenia Sołtysów. 
Zaznaczył również, że po-
przednia konferencja rolni-
cza zorganizowana w Kępnie 
zgromadziła sporo sołtysów, 
co warto byłoby w tym roku 

ZAPROSZENIE 
 

Serdecznie zapraszamy
na III Dzień Integracji, pod hasłem : 

„ Odkrywamy to , co nieznane ”

który odbędzie się dn. 21 maja 2009 r. 
Rozpoczęcie dnia o godzinie 9.00 

w Zespole Szkol Specjalnych w Kępnie, 
ul. Szkolna 6 . 

W PROGRAMIE : 
Zajęcia dla najmłodszych w Western City
Warsztaty artystyczne
Zajęcia otwarte
Konsultacje dla rodziców 
Dyrektor, 
Grono Pedagogiczne 
oraz Uczniowie ZSS w Kępnie
Szczegółowych informacje można uzyskać pod numerem telefonu 062 78 222 87 .

Klub Tańca Helkon Kępno
zaprasza na

XI  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
TAŃCA  TOWARZYSKIEGO

O PUCHAR STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO
I BURMISTRZA MIASTA I GMINY KEPNO

,,Kępińska Wiosna 2009,,
NIEDZIELA 10 MAJA 2009

Turniej odbędzie w Hali Widowiskowo Sportowej w Kępnie  
10.00  - 12.00 I Blok
13.00 -  15.00 II Blok
17.00 - 19.00 III Blok
Bilety do nabycia w dniu turnieju w kasach KOSiR ul .Walki Młodych 9

powtórzyć. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Piotr Psi-
kus, który stwierdził, że to 
spotkanie jest dla niego pa-
pierkiem lakmusowym, któ-
ry pokaże czy konferencja w 
Kępnie dojdzie do skutku. 
Podkreślił, że niestety do-
tychczasowe spotkanie Ko-
mitetu Organizacyjnego nie 
przyniosły konkretnych usta-
leń, niezbędnych do tego, 
by zorganizować tak poważ-
ne przedsięwzięcie. Zatem 
spotkanie w Warszawie jest 
ostatnią szansą na podjęcie 
najważniejszych i niezbęd-
nych decyzji: kto organizuje 
konferencję, kto ją poprowa-
dzi, kto zostanie zaproszony 
oraz kto i w jaki sposób to 
wszystko sfinansuje. Dodać 
należy, iż Burmistrz Piotr 
Psikus w ubiegłym roku z 
chęcią poparł Towarzystwo 
Hstoryczne im. Szembeków 
dla organizacji tej konferen-
cji i zadeklarował daleko idą-
cą pomoc dla jej organizacji 
jako Gospodarz Kępna. Wi-
cestarosta Zenon Kasprzak 
poparł stanowisko Burmi-
strza, stwierdzając, iż do tej 
pory do spraw organizacyj-
nych podchodzono zbyt lek-
ko i ze zbyt dużą fantazją. W 
dniu spotkania w Warszawie, 
stwierdził iż należy ustalić 
czy faktycznie na organiza-
cję konferencji przekazane 
zostaną wystarczające środki 
finansowe. 

Jako zajmujący się tematyką 
Rodu Szembeków od począt-
ku istnienia Towarzystwa Hi-
storycznego im. Szembeków, 
mogę powiedzieć, że nie 
fantazja i lekkie podejście 
przekonało mnie do zajęcia 
się tą postacią dr Aleksan-
dra hr. Szembeka z Siemia-
nic k. Kępna, lecz chęć wy-
dobycia postaci kierujących 
się maksymą „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”, a w okresie PRL 
– u objętych cenzurą i zwal-
czanych. To także tu w Sie-
mianicach do początku lat 
ubiegłego wieku, znajdowa-
ło się słynne siodło tureckie, 
obecnie eksponowane na 
Wawelu – zdobyte przez bo-
hatera z Rodu Szembeków w 
czasie słynnej odsieczy wie-
deńskiej. To w siedzibie ro-
dowej Aleksandra Szembe-
ka, mieściły się pamiątki po 
drugim bohaterze i obrońcy 
polskiego narodu oraz rol-
ników – Piotrze Szembeku. 
W czasie spotkania w War-
szawie Prezes Wiktor Szmu-
lewicz zaznaczył także, że 
konieczne jest określenie 
funduszy potrzebnych i po-
siadanych na organizację 
konferencji w Kępnie. Sta-

rosta Wieruszowski Andrzej 
Szymanek poinformował 
zebranych, że spotkał się z 
wójtami Powiatu Wieruszow-
skiego i zadeklarowali oni, 
iż każda gmina przeznaczy 
na konferencję po ok. 400 - 
500 zł, czyli razem ok. 3000 
zł. Stwierdził, że koniecz-
ne jest ustalenie, w jakiej 
formie fundusze zostaną 
przekazana, np. poprzez wy-
kupienie wydawnictwa po-
konferencyjnego. Wniosek 
w tej sprawie powinna złożyć 
do samorządu Izba Rolni-
cza. Starosta Wieruszowski 
podkreślił, że dla wkładu 
samorządów wieruszowskich 
np. w koszt broszury, propo-
nuje umieścić inf. o historii 
Szkoły Rolniczej w Lututo-
wie. Jest to pierwsza Szkoła 
Rolnicza w Polsce. Ustalo-
no, że organizatorzy dyspo-
nują kwotą 20 tys. zł, która 
może zostać przeznaczona 
na organizację kępińskiej 
konferencji : każdy z samo-
rządów gminnych Powiatu 
Kępińskiego zadeklarował 
po 1500 zł – t.j. Przedstawi-
ciele 7 gmin Powiatu Kępiń-
skiego i Starostwo Kępińskie 
także zadeklarowało w/w 
kwotę 1500 zł; 3000 zł – de-
klaruje Powiat Wieruszowski 
i po 2,5 tys. zł zarówno Wiel-
kopolska Izba Rolnicza jak i 
Krajowa Rada Izb Rolniczych 
w Warszawie, każda z organi-
zacji po 2,5 tys. zł. Uczestni-
cy spotkania zadeklarowali 
wspólnie, że najlepiej bę-
dzie aby wpłat dokonano na 
ustalone konto Gospodarza 
konferencji, t.j. Gminy Kęp-
no. Prezes Wiktor Szmule-
wicz odniósł się do ustaleń 
poczynionych podczas ostat-
niego spotkania Komitetu 
Organizacyjnego, podczas 
którego padła propozycja 
zorganizowania w ramach 
konferencji posiedzenia 
Zarządu Krajowej Rady Izb 
Rolniczych oraz Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej. Prezes 
stwierdził, iż jego zdaniem 
takie posiedzenia w Kępnie 
nie mogą się odbyć, bowiem 
mają one zupełnie inny cha-
rakter, niż planowana konfe-
rencja. Ustalono również, że 
podpisy na zaproszeniu na 
konferencję złożą : Prezes 
Towarzystwa Historycznego 
im. Szembeków Władysław 
Ryszard Szeląg, Prezes Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych 
Wiktor Szmulewicz, Starosta 
Kępiński Jerzy Trzmiel i Bur-
mistrz Kępna Piotr Psikus.

R.Szeląg

część I, następna w 
kolejnym numerze
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Retro na turniejach 
tańca towarzyskiego

W minioną niedzielę 19 kwietnia br. w Głogowie odbył się ko-
lejny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w którym brały 
udział 

pary ze Studia Tańca RETRO.
Turniej w Głogowie
Występ naszych tancerzy można zaliczyć do udanych. Tym ra-

zem cztery pary rywalizowały w różnych kategoriach wiekowych i 
tanecznych. 

Poniżej przedstawiamy wyniki.
8-9 lat 
Piotr Kloska i Oliwia Cierpik - I miejsce
Paweł Kloska i Vanessa Gajewska - I miejsce
 
10-11 lat klasa „H”
Gracjan Wabnic i Magdalena Matysiak - I miejsce
 
10-11 lat klasa „E”
Mariusz Wójcik i Weronika Zalesińska  
Para ta rywalizowała w ćwierćfinale i decyzją sędziów przeszła do 

rundy półfinałowej zajmując XI miejsce.
Turniej w Trzebnicy
Pięć par ze Studia Tańca RETRO brało udział w Ogólnopolskim 

Turnieju Tańca Towarzyskiego w Trzebnicy, który odbył się 25 
kwietnia br.  

 Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem par z całej Polski 
co można było zauważyć ilością par w każdej kategorii tanecznej . 
Na parkiecie można było podziwiać prawie 170 par z 53 klubów z 
całej Polski. 

Poniżej wyniki naszych par:
8-9 lat klasa „G”
Bartosz Nowak i Laura Wróbel  - II miejsce
8-9 lat „H”
Piotr Kloska i Oliwia Cierpik - I miejsce
Paweł Kloska i Vanessa Gajewska - I miejsce
 
10-11 lat klasa „H”
Gracjan Wabnic i Magdalena Matysiak - I miejsce
Bartosz Zadka i Weronika Wrzyszcz - I miejsce
                           Wszystkim parom gratulujemy
Turniej „O Nagrodę Lwa Kłodzkieg”

26 kwietnia w Kłodzku odbył się 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
 „ O Nagrodę Lwa Kłodzkiego”. Turniej ten okazał się szczęśli-

wym dla pary z naszego klubu. 
Para Robert Radefeld i Agata Kluziak tańcząca swój pierwszy tur-

niej w nowej kategorii tanecznej 
i wiekowej - 14-15 „F” pokonała 6 par i zdobyła 
I miejsce. 
 
Gratulujemy i mamy nadzieję że na kolejnym turnieju 
już za dwa tygodnie również zaprezentują się jak najlepiej

/red/

STYPENDIA NA WYRÓWNYWANIE SZANS 
EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW 

POWIATU KĘPIŃSKIEGO UMOŻLIWIAJĄCYCH 
UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

W wyniku oszczędności powsta-
łych przy realizacji projektów w 
ramach ZPORR oraz wysokiego 
kursu Euro wystąpiły w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego 
wolne środki do dodatkowego 
kontraktowania. Środki te nale-
ży wykorzystać do 30 czerwca w 
związku z przedłużeniem przez 
Komisję Europejską okresu kwa-
lifikowalności wydatków. W celu 
wykorzystania tych środków Za-
rząd Województwa Wielkopol-
skiego przystąpił do realizacji 
projektu własnego w ramach 
Działania 2.2 ZPORR „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych po-
przez programy stypendialne”. 
Program ten będzie realizowa-
ny w porozumieniu z organami 
prowadzącymi szkoły ponadgim-
nazalne na terenie województwa 
wielkopolskiego. Powiat Kępiń-
ski będący organem prowadzą-
cym dla czterech szkół ponad-
gimnazjalnych będzie Partnerem 
w/w projektu. Zgodnie z decyzją 
Instytucji Zarządzającej ZPORR 
środki na stypendia będą mogły 
być wypłacone wstecz tzn. za cały 

rok szkolny 2008/2009. 
Powiat Kępiński otrzyma na 

realizację programu stypendial-
nego 187.500,00 zł  co pozwoli 
na przyznanie 75 stypendiów. 
Stypendium wypłacone zostanie 
jednorazowo w kwocie 2.500,00 

zł. 
Uczeń składa wniosek w termi-

nie do  8 maja 2009r.   w szkole, 

w której pobiera  naukę.

Stypendia będą przekazywa-
ne w formie finansowej na cele 

edukacyjne związane 
z kształceniem w szkole ponad-

gimnazjalnej.Decyzję o wyborze 
rodzaju świadczeń podejmują 
stypendyści. Uczniowie – stypen-
dyści są zobowiązani do systema-
tycznego uczestnictwa w zaję-
ciach szkolnych, których liczba 
godzin nieusprawiedliwionych w 
okresie roku szkolnego nie prze-

kracza 10 godzin lekcyjnych.

 
Do ubiegania się o stypendium 

uprawnieni są uczniowie, którzy 
spełniają łącznie następujące 

kryteria:
a) pochodzą z rodzin znajdują-

cych się w trudnej sytuacji mate-

rialnej, 
b) posiadają stałe zameldowa-

nie na jednym z poniżej wymie-

nionych obszarów:
1. na obszarach wiejskich, 

tzn. terenach położonych poza 
granicami administracyjnymi 

miast,
2. w miastach do 5 tys. miesz-

kańców,
3. w miastach do 20 tys. miesz-

kańców, w których nie ma szkół 
ponadminazjalnych publicznych 

kończących się maturą,
c) podejmują naukę lub uczą 

się w szkole umożliwiającej uzy-

skanie świadectwa dojrzałości 
(kończącej się maturą) z wyłą-

czeniem szkół dla dorosłych. 

Warunkiem ubiegania się przez 
ucznia o przyznanie stypendium 

jest:
a) złożenie wniosku o przyzna-

nie stypendium,
b) dołączenie do wniosku 

oświadczenia o sytuacji rodzin-
nej i materialnej ucznia udoku-
mentowane odpowiednimi za-
świadczeniami lub orzeczeniami 
o dochodach. W świetle przepi-
sów ustawy należy podać docho-

dy rodziny z 2007 r.,
c) dołączenie  kserokopii  do-

wodu  osobistego  jako  potwier-
dzenie  miejsca zameldowania 
lub zaświadczenia  o zameldowa-
niu z urzędu gminy w przypadku 
osób nie posiadających dowodu 
osobistego, dołączenie kseroko-
pii orzeczenia o niepełnospraw-

ności.

Projekt realizowany będzie  w 
ramach Działania 2.2 ZPORR 
Wyrównywanie szans edukacyj-
nych poprzez programy stypen-
dialne p.n. „ Stypendia unijne 
dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych województwa wielko-
polskiego.” Współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz ze środ-
ków budżetu państwa.

/red/

Działają i  myślą o drogach
W dniu 29 kwietnia 2009 roku 

Gmina Trzcinica zawarła umowę 
z Kępińskim Przedsiębiorstwem 
Drogowo-Mostowym na wyko-
nanie nawierzchni bitumicz-
nej w miejscowościach Aniołka 
Pierwsza, Kuźnica Trzcińska w 
kierunku Piły, Trzcinica ulica 
Kościelna  oraz remont w po-
staci podwójnego utrwalenia 
dróg w miejscowościach Teklin, 
Ignacówka Pierwsza, Piotrówka, 
Trzcinica ulica Pocztowa. Za-
warto także umowę na budowę 
drogi o nawierzchni asfaltowej 
w Ignacówce III. To zadanie 
objęte jest wnioskiem o dofi-
nansowanie ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu 
w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.       Rozpo-
częcie prac nastąpi na początku 
maja a zakończenie do końca 
czerwca br. W ramach trwającej 
inwestycji w miejscowości Laski 
odtworzone zostaną ulice Osie-
dle Spółdzielcze (I etap), ulica 
Zamkowa  oraz ulica Główna za-
kończenie tych prac drogowych 
jest ściśle związane z pracami 

wodno - kanalizacyjnymi przy 
czym rozpoczęcie budowy uli-
cy Osiedle Spółdzielcze nastąpi 
w maju br. Bardzo ważnym za-
daniem drogowym na terenie 
Naszej Gminy  będzie wykona-
nie drogi Kuźnica Trzcińska 
granica województwa przez 
Powiat Kępiński przy czym to 
zadanie zostanie dofinanso-
wane przez Gminę Trzcinica. 
Stosowna uchwała została pod-
jęta 27.04.2009 roku. Także we 
współpracy z Powiatem Kępiń-
skim w ramach przygotowań do 
dożynek  powiatowo-gminnych 

zostanie poszerzona w Trzcinicy  
ulica Jana Pawła II (od ronda ) 
oraz powstanie parking przy  
LZS Trzcinica. Jak widać licz-
ba prac drogowych w bieżącym 
roku jest nie mała chociaż ocze-
kiwania mieszkańców są jeszcze 
większe ale myślę, iż stopniowo 
będziemy je realizować dodaje 
Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz 
Hadzik. Oprócz zadań tylko in-
westycyjnych koncentrujemy się 
także na remontach dróg tak 
aby jak najdłużej korzystać z już  
wybudowanych.

red



6 maja 2009

kępno10

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

Dziś, Polsko, twoje imieniny
„Dziś, Polsko, twoje imieniny”, 

takie hasło przyświecało progra-
mowi artystycznemu, jaki przy-
gotowali uczniowie z okazji 218. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Okolicznościowy apel był 
ostatnim punktem obchodów 
trzeciomajowych w gminie Bralin. 
Uroczystości rozpoczęły się  mszą 
świętą za ojczyznę o godz. 11.15 w 
kościele parafialnym pw. św. Anny. 
Mszę sprawował i kazanie wygłosił 
ks. proboszcz Dariusz Smolnik. 
Tradycyjnie też tuż po uroczysto-
ściach kościelnych przedstawi-
ciele władz samorządowych, de-
legacje miejscowych organizacji 
oraz szkół z terenu gminy, a także 
mieszkańcy złożyli kwiaty pod Po-
mnikiem Pamięci Ofiar Represji i 
Walk o Wolność. Następnie zgro-
madzeni na obchodach święta 
narodowego mieszkańcy udali się 
do kina „Niesob”. Tam uczniowie 
z Zespołu Szkół im. Ks. Michała 
Przywary i Rodziny Salomonów 
w Nowej Wsi Książęcej zaprezen-
towali program słowno-muzyczny, 
który poruszył uczucia patriotycz-
ne obecnych. O miłości do swojej 
ojczyzny, urokach polskiej ziemi 
i historii sprzed 218 lat mówili i 
śpiewali uczniowie szkoły podsta-

wowej a także najmłodsi: dzieci 
sześcioletnie. Młodzież przygo-
towali: Teresa Kurant i Andrzej 
Mirowski, a dekoracją zajęła się 
Elżbieta Kuropka. Na koniec 
wójt gminy Roman Wojtysiak po-
dziękował wszystkim obecnym za 
piękne upamiętnienie święta na-

rodowego i zaprosił na obchody 
20. rocznicy demokratycznych wy-
borów parlamentarnych. Bowiem 
organizatorem tej uroczystości, 
która odbędzie się 4 czerwca br., 
są wszystkie samorządy z terenu 
powiatu kępińskiego.

mak

Występy artystyczne ze szkół 
Na festynie  „ Aktywna Wieś w Mieście” dnia 2 maja na boisku Po-

lonii z programem artystyczny wystąpiły z występami artystycznymi 
szkół: z Myjomic z programem podróży z wierszami J. Tuwima, z 
Olszowej z programem – Nie ma mocnych wersja ekologicana, z 
Kierzna – Dzień Chłopa, z Krążkowych z programem tańców lu-
dowych i z Mikorzyna – pantonimu. Programy widzom bardzo się 
podobały, gdyż gromko artystów nagradali brawami. Całość pro-
wadził S. Janelt, który podnosił na duchu młodych artystów stwier-
dzając nawet, że „kontrakty” nie zadowolą bardziej artystów niż 
brawa  i to, że sprawili wiele radości widząc uśmiech na twarzach 
zebranych a to wielka nagroda. 

MaŁa

Mam serduszko 
W środę, 29 kwietnia dzieci z 

grupy „Maczki” wraz z wycho-
wawczynią Małgorzatą Bednarą 
z Przedszkola „Kwiaty Polskie” 
z Bralina zaprosiły swoich rodzi-
ców na zajęcia otwarte pod ha-
słem „Mam serduszko”.  

W ten sposób mamy mogły 
przyjrzeć się, jak ich pociechy 
radzą sobie w trakcie nauki i 
podczas zabawy, czy wreszcie 
jak radzą sobie w grupie. Przed-
szkolaki wypowiadały się m.in. 
na temat praw dziecka. Pięknie 
uzasadniały prawo do miłości, 
szacunku, radości, zabawy i na-
uki, prywatności czy też łez. Był 
czas na zabawy ruchowe, słuchanie bajki i zajęcia manualne. Czterolatki po wysłuchaniu historii o 
pewnym koziołku wiedziały, jak pomóc bohaterowi podwórka i nauczyły go zaczarowanych słów, 
by mógł odzyskać przyjaciół. Nauka połączona z zabawą zakończyła się nagrodą dla każdego Macz-
ka. Wychowawczyni nagrodziła dzieci odznaką – czerwonym serduszkiem, a rodzice oraz dyrektor 
przedszkola - słodką nagrodą.

/red/

  XXIII SESJA RADY GMINY 
W poniedziałek 27 kwietnia 2009 

roku odbyła się XXIII sesja Rady 
Gminy. W porządku obrad znala-
zły się m.in.:

1) sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Baranów za okres 
30.03.2009 r.– 27.04.2009r.

2) sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy za rok 2008.

3) przedstawienie opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o wy-
konanym budżecie.

4) przedstawienie wniosku Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy w Bara-
nowie o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Baranów za rok 
2008.

5) przedstawienie opinii RIO o 
wniosku Komisji Rewizyjnej do-
tyczącej udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Baranów za rok 
2008.

Radni podjęli także uchwały w 
sprawie :

- udzielenia absolutorium Wójto-

wi Gminy Baranów za rok 2008.
- zmian budżetu gminy na rok 

2009,
- przystąpienia do zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Baranów

red
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Piłka nożna

Konrad Bulesowski i Artur Suszkowski zakończyli karierę
W pierwszomajowe popołudnie za stadionie wieruszowskiej 

Prosny odbyła się niecodzienna uroczystość pożegnania dwóch 
piłkarzy Konrada Bulesowskiego i Artura Suszkowskiego, któ-
rzy do niedawna reprezentowali na boisku barwy Prosny. Z tej 
to okazji odbył się pożegnalny mecz pierwszej drużyny z byłymi 
piłkarzami Prosny w składzie których zagrali właśnie Konrad i 
Artur.

Było to niezwykle miłe i sympatyczne , niemal rodzinne spo-
tkanie w przenośni jak i w praktyce. Wszak oboje żegnani pił-
karze to bowiem szwagrowie. Zakończenie kariery piłkarskiej 
nie oznacza jednak, ze biorą rozbrat z piłką. Znając ich wiem, 
że nadal będą wspierać kolegów na treningach i na meczach. 
Warto dodać, że Konrad Bulesowski jest aktualnie trenerem 
pierwszej drużyny. Sam pożegnalny mecz stał na bardzo dobrym 
poziomie i ostatecznie zakończył się wynikiem 2:1 dla pierwszej 
drużyny Prosny prowadzonej w tym meczu przez Rafała Proko-
pa. Bramki dla zwycięskiej ekipy zdobyli: Adrian Furman w 17 
min z rzutu karnego oraz Sebastian Madziński w 25 min. Gola 
dla oldbojów zdobył w 68 min. strzałem z rzutu karnego Konrad 
Bulesowski. Zwycięstwo aktualnej jedenastki nie przyszło jednak 
łatwo, oldboje pokazali się z bardzo dobrej strony, szczególnie 

dobre spotkanie rozegrali Bar-
tek Skupień w bramce , który 
kapitalnymi interwencjami kil-
ka razy bronił swój zespół przed 
utartą kolejnych goli oraz obaj 
żegnani zawodnicy. Jednak nie 
wynik był tu najważniejszą spra-
wą, chodziło przecież głównie 
o sportową zabawe i to w peł-
ni zdało egzamin. Spotkanie 
prowadził również były piłkarz 
Prosny Ryszard Tęsiorowski, 
natomiast spikerką zajmował 
się Henryk Kretowicz. Tuż po 
meczu swoje pięć minut mieli 

dziennikarze, którzy mieli okazję wykonać kilka pamiątkowych 
zdjęć obecnym i byłym piłkarzom wieruszowskim. Druga część 
imprezy sponsorowana przez obu żegnanych piłkarzy odbyła się 
już obok murawy boiska przy grillu W imprezie obok piłkarzy 
wzięli również udział działacze Prosny z prezesem Zbigniewem 
Winkowskim, który m.in. podziękował odchodzącym piłkarzom 
za wieloletnią wzorową postawę na boisku składając jednocześnie 
autograf na piłkach pamiątkowych jakie otrzymali obaj. Myślę, że 
takie imprezy powinny odbywać się każdorazowo przy zakończe-
niu kariery piłkarskiej, która każdego piłkarza prędzej czy później 
czeka. Wówczas jest okazja do wspólnych wspomnień, spotkań w 
miłej, kulturalnej atmosferze święta piłkarskiego. Życzę przy oka-
zji Konradowi Bulesowskiemu i Arturowi Suszkowskiemu oraz 
pozostałym uczestnikom tej wspaniałej imprezy sukcesów w życiu 
osobistym oraz dalszej aktywności sportowej, natomiast aktual-
nym futbolistom Prosny rychłego awansu do klasy okręgowej po 
kilkuletniej przerwie.

Prosna I Wieruszów – Prosna Wieruszów oldboje 2:1 (2:0)
1:0 Adrian Furman (17 rz.k.)
2:0 Sebastian Madziński (25)
2:1 Konrad Bulesowski (68)
Prosna I: Paweł Poprawa, Łukasz Pietras, Bartłomiej Lange, 

Piotr Wróbel, Bartosz Winkowski, Dariusz Błażejewski, Łukasz 
Bruździak, Arkadiusz Korpeta, Marcin Plaszczyk, Adrian Fur-
man, Adrian Starzyk, Mariusz Giery, Patryk Suszkowski, Piotr 
Zawadka, Wacław Koralewski.Madziński Sebastian.

Prosna oldboje: Bartek Skupień, Wacław Krupa, Paweł Men-
del, Janusz Juiszczak, Robert Kaczmarek, Zbigniew Pietrakowski, 
Piotr Zaleśny, Grzegorz Zakrzewski, Dariusz Miś, Robert Lange, 
Roman Okoń, Artur Suszkowski, Konrad Bulesowski, Rafał Pro-
kop, Mariusz Marek, Adam Boroń. 

Gerard Smyczek
ryt

Wielkopolska liga juniorów młodszych
Wyniki XXIV kolejki

Marcinki Kępno - Rawia Azymut Rawicz    8:0  
Kania Gostyń - Jarota Jarocin   przeł. na 20 bm.
Lech I Poznań - Lech II Poznań    1:0  
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Warta I Poznań   0:0  
Włókniarz Kalisz - Polonia Środa    1:4  
Warta II Poznań - Tur Turek     2:1  
Obra 1912 Kościan - Poznaniak Poznań    2:0
Olimpia Koło - Polonia 1912 Leszno    1:1
1. Lech I Poznań 24 67 87-6
2. Warta I Poznań 23 59 76-17
3. Polonia Środa 24 45 38-22
4. Lech II Poznań 23 40 52-32
5. Marcinki Kępno 23 38 60-52
6. Polonia Leszno 23 35 37-32
7. Poznaniak Poznań 23 35 37-36
8. Ostrovia Ostrów Wlkp. 24 29 27-33
9. Jarota Jarocin 23 28 28-36
10. Warta II Poznań 23 25 24-40
11. Włókniarz Kalisz 22 24 31-56
12. Olimpia Koło 23 21 35-50
13. Kania Gostyń 23 19 24-45
14. Rawia Rawicz 24 19 17-57
15. Obra Kościan 23 18 22-50
16. Tur Turek 24 17 22-53

W sobotę 9 bm. : Marcinki Kępno - Warta II Poznań (13.30).  

Klasa okręgowa juniorów starszych

Korona Pogoń Stawiszyn - KKS 1925 Kalisz   3:5   
Płomyk Koźminiec - Astra Krotoszyn    2:2  
Prosna Kalisz - Centra Ostrów Wlkp.    4:2   
Stal Pleszew - Biały Orzeł Koźmin Wlkp.   14:0  
Polonia Kępno - Włókniarz Kalisz   przeł.
 
1. Stal Pleszew 15 60 80-13
2. Centra Ostrów Wlkp. 15 32 42-21
3. KKS 1925 Kalisz 15 29 55-27
4. Płomyk Koźminiec 15 24 28-30
5. Włókniarz Kalisz 13 19 23-25
6. KS Opatówek 14 17 23-37
7. Polonia Kępno 14 16 44-32
8. Astra Krotoszyn 14 13 19-27
9. Prosna Kalisz 14 13 23-42
10. Korona/Pogoń Stawiszyn 15 12 20-70
11. Biały Orzeł Koźmin 14 11 18-51

W sobotę 9 bm.:  Korona Pogoń Stawiszyn - Polonia Kępno (16).

Klasa A juniorów młodszych - grupa II
Wyniki X kolejki

  
Zefka Kobyla Góra - LZS Czajków     1 : 1         
Olimpia Brzeziny- Orzeł Mroczeń      0 : 5         
Jankowy 1968 - Marcinki Kępno      3 : 2         
Wielkopolanin Siemianice - KS Rogaszyce   4 : 3    
 
1. Orzeł Mroczeń 10 24 55-19
2. LZS Czajków 10 23 42-21
3. Jankowy 1968 10 19 37-26
4. Olimpia Brzeziny 10 13 35-26

5. Zefka Kobyla Góra 10 12 12-20
6. Wielkopolanin Siemianice 10 9 26-76
7. Marcinki Kępno 10 8 39-45
8. KS Rogaszyce 10 7 24-37

W sobotę 9 bm.:  Zefka Kobyla Góra - Orzeł Mroczeń (16), LZS 
Czajków - Marcinki Kępno (16), Jankowy 1968 - Wielkopolanin Sie-
mianice (11).                             

Klasa trampkarzy starszych – grupa II
 Wyniki XIII kolejki

Victoria Ostrzeszów - Sokół Bralin   1:1   
Wicher Siedlików - Lilia Mistat   2:0   
LZS Olszowa - Olimpia Brzeziny   2:0   
Gks Grębanin - Masovia Kraszewice   5:0
 
1. Masovia Kraszewice 10 25 52-13
2. LZS Olszowa 10 24 48-12
3. GKS Grębanin 11 23 50-26
4. Olimpia Brzeziny 10 14 29-21
5. Sokół Bralin 11 14 32-27
6. Victoria Ostrzeszów 9 10 38-23
7. LZS Siedlików 10 6 14-73
8. Lilia Mikstat 11 3 6-74

 W sobotę 9 bm.:   Masovia Kraszewice - LZS Olszowa (16)

Klasa trampkarzy młodszych – grupa III  
Wyniki X kolejki 

Lilia Mikstat - Pelikan Grabów                  2 : 1 
LZS Doruchów - Odoolanovia Odolanów  5 : 1         
Płomień Opatów - Zawisza Sośnie   5 : 2         
Iskra Sieroszewice - LKS Czarnylas   3 : 0 wo   
1. Płomień Opatów 10 30 55-11
2. Odolanovia Odolanów 10 21 74-15
3. LZS Doruchów 10 21 66-16
4. Lilia Mikstat 10 18 20-39
5. Iskra Sieroszewice 10 12 18-36
6. Zawisza Sośnie 10 12 26-45
7. Pelikan Grabów 10 6 17-49
8. LKS Czarnylas 10 0 4-69

W sobotę 9 bm.: Płomień Opatów - Iskra Sieroszewice (11).            

Klasa okręgowa młodzików starszych
Wyniki X kolejki 

 
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Stal Pleszew 0 : 3         
Marcinki Kępno - Astra Krotoszyn           11 : 0        
Kaiszanin Kalisz - KUKS Zębców         7 : 1         

 
1. Kaliszanin Kalisz 10 27 62-8
2. Marcinki Kepno 10 27 89-5
3. Stal Pleszew 10 18 40-17
4. Ostrovia Ostrów Wlkp. 11 17 35-29
5. Jarota Jarocin 9 16 47-12
6. KUKS Zębców 11 7 17-63
7. Astra Krotoszyn 10 6 17-56
8. Jankowy 1968 9 0 1-118

W sobotę 9 bm.:  Jankowy 1968 - Astra Krotoszyn (13), Marcinki 
Kępno - Kaliszanin Kalisz (16).

                Klasa młodzików młodszych – grupa III
Wyniki VII kolejki

Marcinki Kępno - Polonia Kępno       9 : 0         
Astra Krotoszyn - Pogoń Trębaczów     0 : 3         
Sokół Bralin - Victoria Ostrzeszów    1 : 2         
1. Marcinki Kępno 7 21 56-3
2. Pogoń Trębaczów 7 18 39-12
3. Victoria Ostrzeszów 7 13 21-13
4. Astra Krotoszyn 7 5 9-31
5. Sokół Bralin 7 4 8-30
6. Polonia Kępno 7 0 3-47

W sobotę 9 bm.: Pogoń Trębaczów - Polonia Kępno (11), Marcinki 
Kępno                 - Victoria Ostrzeszów (11), Astra Krotoszyn - Sokół 
Bralin (11).                  

Klasa orlików – grupa V
Wyniki VII  

Masovia Kraszewice - KS Rogaszyce  2 : 2         
Victoria Ostrzeszów - Jankowy 1968   3 : 0  wo
1. Victoria Ostrzeszów 6 15 45-4
2. KS Rogaszyce 6 10 32-19
3. Masovia Kraszewice 5 10 30-14
4. Pionier Baranów 5 4 12-48
5. Jankowy 1968 6 1 8-42

W poniedziałek 11 bm.:  KS Rogaszyce - Pionier Baranów (17).             

Klasa orlików – grupa VI
Wyniki VII kolejki

Orzeł Mroczeń - Strażak Słupia   8 : 1         
Marcinki Kępno - LZS Trzcinica   8 : 0

1. Orzeł Mroczeń 6 13 38-15
2. Strażak Słupia 6 12 20-16
3. Pogoń Trębaczów 5 9 32-14
4. Marcinki Kępno 6 4 17-18
5. LZS Trzcinica 5 3 5-49

W poniedziałek 11 bm.:  Pogoń Trębaczów  - LZS Trzcinica (17),  
Orzeł Mroczeń   - Marcinki Kępno (17).        

Sieradzka klasa Deyny
Wyniki XII kolejki

LKS Kwiatkowice - Jaga Lututów   0:3 wo
Jutrzenka Warta - LKS Bałucz    1:0
Orkan Buczek - Złoczewia Złoczew   0:3
Orzeł Galewice - MKS Zd. Wola   8:1
Warta Działoszyn - Widawia Widawa   3:0 wo

1. Warta Działoszyn 12 33 59-10
2. LKS Bałucz 12 31 68-6
3. Orzeł Galewice 12 21 61-21
4. Złoczewia Złoczew 12 21 37-21
5. Jutrzenka Warta 12 19 32-18
6. Orkan Buczek  12 16 31-34
7. MKS Zd. Wola 12 15 22-34
8. Widawia Widawa 12 12 16-49
9. Jaga Lututow 12 10 18-57
10. LKS Kwiatkowice 12 0 9-103

W sobote 9 bm.:  Orzeł Galewice - Warta Dzialoszyn (11).
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Wielkopolska IV liga
Grupa południowa

Wyniki XXV kolejki 
Jankowy 1968 - Zryw Dąbie     3:0
Krobianka Krobia - Olimpia Koło     2:1
Płomyk Koźminiec - LKS Gołuchów    2:1 
Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski - Sokół Kleczew   1:3
Piast Kobylin - Calisia Kalisz     2:1
Centra Ostrów Wielkopolski - Victoria Września   0:3 
Korona Piaski - Sparta Miejska Górka    3:0
Dąbroczanka Pępowo - SKP Słupca    3:2    
  
1. Calisia Kalisz 24 48 39-22
2. Płomyk Koźminiec 24 47 39-24
3. Piast Kobylin 25 42 32-19
4. Sokół Kleczew 25 41 41-23
5. Biały Orzeł Koźmin 24 41 30-23
6. Krobianka Krobia 24 36 29-30
7. SKP Słupca 24 35 35-24
8. Dąbroczanka Pępowo 25 35 27-32
9. Centra Ostrów Wlkp. 25 34 32-38
10. LKS Gołuchów 25 33 28-27
11. Victoria Września 24 32 41-36
12. Jankowy 1968 24 32 33-41
13 Olimpia Koło 25 29 34-31
14. Zryw Dąbie 25 29 28-41
15. Korona Piaski 25 28 28-41
16. Sparta Miejska Górka 24 18 25-47
17. GKS Krzemieniewo 24 16 24-46

W środę 6 maja br.:  Olimpia Koło – Jankowy 1968 (17).
W sobotę 9 maja br.: Jankowy 1968 - LKS Gołuchów (17).

Łódzka IV liga
Wyniki XXIV kolejki  

Pogoń-Ekolog Zduńska Wola - Vis 2007 Skierniewice  3:2  
Włókniarz Zelów - MKP Zgierz    6:0 
Zjednoczeni Stryków - Orzeł Parzęczew    1:0 
Pogoń Łask Kolumna - UKS SMS II Łódź   1:1 
Czarni Rząśnia - Pilica Przedbórz    2:1  
KS Paradyż - Kolejarz Łódź     4:0 
Ceramika Opoczno - Zawisza Rzgów    0:0 
Gal Gaz Galewice - Pelikan II Łowicz   3:1  
Zawisza Pajęczno - Astra Zduny    4:0
 
1. Włókniarz Zelów 25 53 67-25
2. Pogoń Ekolog Zduńska Wola 25 51 58-33
3. Gal Gaz Galewice 25 49 49-31
4. Zawisza Rzgów 25 47 72-32
5. KS Paradyż 25 47 64-29
6. Ceramika Opoczno 25 47 44-31
7. Zjednoczeni Stryków 25 45 48-28
9. Pelikan II Łowicz 25 41 45-40
8. Czarni Rząśnia 24 40 35-35
10. Zawisza Pajęczno 25 32 33-35
11. UKS SMS Łódź 25 31 34-34
12. Vis 2007 Skierniewice 25 29 49-65
13. Pilica Przedbórz 25 28 29-31
14. Pogoń Łask Kolumna 24 26 28-54
15. Kolejarz Łódź 25 26 35-68
16. Orzeł Parzęczew 25 19 20-55
17. MKP Zgierz 25 17 19-45
18. Astra Zduny 25 6 12-71

W niedzielę 10 maja br.: Astra Zduny - Gal Gaz Galewice 
(11)            

Kaliska klasa okręgowa
 

Wyniki XXIII kolejki
Pogoń Trębaczów - Victoria Ostrzeszów    2:2
Pogoń Skalmierzyce - Korona/Pogoń Stawiszyn   2:2 
Pelikan Grabów - Sokoły Droszew     2:1 
KKS 1925 Kalisz - Masovia Kraszewice   2:0  
Orzeł Mroczeń - Prosna Kalisz     3:0 
Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Barycz Janków P.  5:1  
KP Opatówek - LZS Doruchów    1:0
Astra Krotoszyn - Stal Pleszew     1:2

Wyniki XXIV kolejki (pozostałe mecze tej kolejki 10 bm.)
Victoria Ostrzeszów - Astra Krotoszyn   2:1
LZS Doruchów - Ostrovia Ostrów Wlkp   0:8

1. Stal Pleszew 23 64 84-13
2. Ostrovia Ostrów Wlkp. 24 59 76-18
3. KKS 1925 Kalisz 23 56 56-13
4. Astra Krotoszyn 24 42 53-33
5. KS Opatówek 23 40 28-29
6. Orzeł Mroczeń 23 39 44-30
7. Sokoły Droszew 23 36 57-48
8. Victoria Ostrzeszów 24 33 36-35
9. Prosna Kalisz 23 28 28-41
10. Korona/Pogoń Stawiszyn 23 25 29-36
11. Barycz Janków P. 23 23 31-53
12. Pogoń Skalmierzyce 23 22 26-37
13. LZS Doruchów 24 18 37-80
14. Pogoń Trębaczów 23 17 23-51
15. Pelikan Grabów 23 16 19-71
16. Masovia Kraszewice 23 12 21-60

W niedzielę 10 bm.: Barycz Janków Przygodzki - Orzeł Mroczeń 
(11), Korona Pogoń Stawiszyn - Pogoń Trębaczów (11).

 
Sieradzka klasa okręgowa

Wyniki XXI kolejki
Orkan Buczek - MLKS Konopnica    7:1
WKS Wieluń - KS Kraszkowice    3:0 wo
Warta Działoszyn - Victoria Skomlin  1:1 
Gatta Zduńska Wola - LKS Kwiatkowice  1:0  
Jaga Lututów - Warta Osjaków    2:4
LKS Kobierzycko - Piast Błaszki    2:2
LZS Wydrzyn - LGKS Charłupia Mała  2:2 
Jutrzenka Warta - Victoria Szadek  3:0

Wyniki XXII kolejki
Gatta Zduńska Wola - Warta Osjaków  3:0 
MLKS Konopnica - Jutrzenka Warta   1:4
Victoria Szadek - LZS Wydrzyn   4:0  
LGKS Charłupia Mała - LKS Kobierzycko   1:2 
Piast Błaszki - Jaga Lututów    4:1 
LKS Kwiatkowice - Warta Działoszyn  3:0  
Victoria Skomlin - WKS Wieluń    0:3 
KS Kraszkowice - Orkan Buczek  1:5
 
1. WKS Wieluń 22 59 88-20
2. Gatta Zduńska Wola 22 57 61-11
3. Jutrzenka Warta 22 52 72-22
4. Warta Działoszyn 22 42 73-32
5. Orkan Buczek 22 40 82-47
6. Piast Błaszki 22 35 52-38
7. LKS Kwiatkowice 22 31 58-41
8. LZS Wydrzyn 22 30 35-55
9. Victoria Szadek 22 28 26-38
10. LKS Kobierzycko 22 27 34-46
11 Victoria Skomlin 22 26 31-48
12. LGKS Charłupia Mała 22 22 41-58
13. Warta Osjaków 22 19 44-75
14. Jaga Lututów 22 18 34-73
15. KS Kraszkowice 22 14 34-82
16. MLKS Konopnica 22 7 19-99

 W sobotę 9 maja br.: Jaga Lututów - LGKS Charłupia 
Mała (17).

Kaliska klasa A – gr. II      
Wyniki XX kolejki

Gorzyczanka Gorzyce W. - Polonia Kępno  1:2
Strażak Słupia - GKS Grębanin   2:2
LZS Czajków - Zefka Kobyla Góra   1:0
Olimpia Brzeziny - Lilia Mikstat   3:2
Płomień Opatów - Odolanovia Odolanów  0:0
Wielkopolanin Siemianice - LZS Olszowa  1:3
KS Rogaszyce - LZS Trzcinica   2:1
  
1. Polonia Kępno 20 44 50-13
2. Olimpia Brzeziny 20 36 40-31
3. LZS Olszowa 20 36 36-28
4. LZS Trzcinica 20 33 31-21
5. Odolanovia Odolanów 20 33 30-29
6. Płomień Opatów 20 31 43-33
7. KS Rogaszyce 20 28 28-40
8. Wielkopolanin Siemianice 20 26 44-44
9. Lilia Mikstat 20 25 37-30
10. Strażak Słupia 20 25 25-26
11. GKS Grębanin 20 23 39-55
12. Zefka Kobyla Góra 20 20 30-31
13. LZS Czajków 20 19 26-46
14. Gorzyczanka Gorzyce W. 20 9 21-53

W niedzielę 10  maja  br.: LZS Trzcinica - Wielkopolanin 
Siemianice (16), LZS Olszowa - Płomień Opatów (16), 
Zefka Kobyla Góra - Strażak Słupia (11), GKS Grębanin - 
Polonia Kępno (16).

 Sieradzka klasa A – gr. I      
 Wyniki XIX kolejki

 
RKS Rychłocice - GLKS Strzelce Wielkie  4:0 
LKS Wierzchlas - Baszta Bolesławiec  3:4 
Unia Sulmierzyce - LZS Kurów   2:2 
GLKS Biała -Warta II Działoszyn   4:1
Rolnik Skąpa - LKS Dąbrowa   3:2 
Prosna Wieruszów - LZS Trębaczew  7:0 
Flormarbut Osiek - Orzeł Galewice  2:0 
  
1. LKS Dąbrowa 19 46 62-18
2. Unia Sulmierzyce 19 45 48-15
3. Prosna Wieruszów 19 38 54-28
4. RKS Rychłocice 19 32 37-39
5. Flormarbut Zibex Osiek 19 30 47-29
6. GLKS Biała 19 30 44-41
7. GLKS Strzelce Wlk. 19 29 38-31
8. KKS Kurów 19 29 50-49
9. Warta II Działoszyn 19 21 46-50
10. Orzeł Galewice 19 20 33-50
11. Rolnik Skąpa 19 20 30-52
12. Baszta Bolesławiec 19 18 31-44
13. LZS Wierzchlas 19 17 27-38
14. LZS Trębaczew 19 4 11-74

W niedzielę 10 maja br.: GLKS Strzelce Wielkie - Flormarbut 
Osiek (16), Orzeł Galewice - Prosna Wieruszów (17), Baszta 
Bolesławiec - RKS Rychłocice (17).

 Kaliska klasa B – grupa IV
Wyniki XIII kolejki

Sokół Bralin - Zryw Kierzno    5:1
Pogoń Drożki - Victoria Laski    1:1

LZS Torzeniec - Zawisza Łęka Opatowska   2:2
LZS Ostrówiec - LZS Mikorzyn    4:1
GKS Rychtal/Skoroszów - GZS Perzów  4:0 
 
1. GKS Skoroszów/Rychtal 13 32 38-15
2. Sokół Bralin 13 26 45-20
3. Zryw Kierzno 13 22 33-22
4. Zawisza Łęka Op. 13 21 21-15
5. GZS Perzów 13 20 25-30
6. LZS Ostrówiec 13 18 20-30
7. Victoria Laski 13 17 20-23
8. Pogoń Drożki 13 14 21-30
9. LZS Mikorzyn 13 9 22-40
10. LZS Torzeniec 13 5 17-37

W niedzielę 10 maja  br.: Zryw Kierzno - GKS Rychtal-
Skoroszów (11), Błękitni Perzów - LZS Ostrówiec (16), 
LZS Mikorzyn - LZS Torzeniec (16), 11:00 Zawisza Łęka 
Opatowska - Pogoń Drożki (11), Victoria Laski - Sokół 
Bralin (16).

Sieradzka klasa B – grupa II
Wyniki XIII kolejki

LZS Pątnów - ChKS Chotów   2:1
LZS Staw - LZS Masłowice   2:3
LZS Starzenice - LZS Czarnożyły   2:0
LZS Wrońsko - Piast Ruda   2:0 
Start Świątkowice - LZS Łaszew   1:1

1. LZS Łaszew 13 32 34-13
2 LZS Wrońsko 13 29 30-13
3. ChKS Chotów 13 28 41-21
4. LZS Masłowice 12 22 27-14
5. Piast Ruda 13 18 37-29
6. Start Światkowice 13 18 25-21
7. LZS  Staw 13 17 31-39
8. Orion Olewin 12 9 25-38
9. LZS Pątnów 13 9 16-40
10. LZS Starzenice 13 8 14-34
11. LZS Czarnożyły 11 8 13-34

W piątek 10 bm.: Start Świątkowice - LZS Pątnów.

Sieradzka klasa B – grupa III
Wyniki XIII kolejki

Zryw Wójcin - Prosna Wyszanów   3:0
GKS Czastary - Sparta Mokrsko   3:2
LKS Łyskornia - AKS Sokolniki   0:2
LZS Młynisko - LZS Krzyworzeka   2:3
LZS Ożarów - Hetman Żdżary  2:1
 
1. Zryw Wójcin 12 32 40-21
2. GKS Czastary 13 24 28-16
3. Sparta Mokrsko 13 23 38-25
4. LZS Ożarów 13 22 28-17
5. LZS Krzyworzeka 13 21 28-31
6. Hetman Żdżary 12 19 25-27
7. Prosna Wyszanów 13 15 25-31
8. LKS Łyskornia 13 14 30-29
9. Start Łubnice 12 13 21-24
10. LZS Młynisko 13 12 19-42
11. KS Sokolniki 13 6 19-38

  W niedziele 10 bm.:  Hetman Żdżary - LZS Młynisko, AKS 
Sokolniki - GKS Czastary Sparta Mokrsko - Zryw Wójcin,  
Prosna Wyszanów - Start Łubnice

 
   

 
 
 

 

II liga piłki ręcznej 

Porażka szczypiornistek 
Polonii Kępno  

W ostatnim meczu II ligi kobiet piłkarki ręczne 
Polonii Kępno wysoko uległy we własnej hali Aro-
towi Astromalowi Leszno 19:30, przegrywając do 
przerwy 10:15. To jedna z najwyższych porażek 
naszej drużyny. Ostatecznie, mimo, że do zakoń-
czenia rozgrywek pozostało jeszcze kilka spotkań 
Polonia uplasowała się na piątym miejscu. Pod-
opieczne Zbigniewa Cichonia w przekroju całych 
rozgrywek spisały się jednak nadspodziewanie 
dobrze, zważywszy że na tym szczeblu rozgrywek 
wystąpiły po raz pierwszy Pokazały, że potrafią 
grać i sprawiły w lidze kilka niespodzianek. Dru-
żynie zdarzały się słabsze mecze, to jednak można 
usprawiedliwić brakiem doświadczenia w rywaliza-
cji ligowej.  

 Polonia Kępno – Arot Astromal Leszno 19:30
 
1. Finehfarm Jelenia Góra 14 26 429-296
2. Arot Astromal Leszno 13 20 336-252
3. Zagłębie II Lubiń 14 20 349-293
4. Sparta Gubin 14 16 335-337
5. Polonia Kępno 14 14 313-353
6. Victoria Świebodzice 13 6 275-308
7. MKS MOS Gniezno 13 6 275-335
8. Rega Bierzwica 13 0 224-362
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Dobroczyńca Gminy Bolesławiec
Na XXIV Sesji Rady Gminy- w 

dniu 28 kwietnia r. wręczono 
statuetki

„Dobroczyńca Gminy Bolesła-
wiec 2008”.

Kapituła konkursu na posie-
dzeniu w dniu 17 lutego doko-
nała analizy 45 wniosków nomi-
nacyjnych złożonych przez tych, 
którym udzielono pomocy. No-
minowani do tego zaszczytnego 
tytułu byli podzieleni na 3 kate-
gorie- „mały zakład”, „średni za-
kład” i „osoba fizyczna”.

W poszczególnych kategoriach 
nominowani do tytułu Dobro-
czyńcy Gminy Bolesławiec byli: 

w kategorii „mały zakład”
- Małgorzata Dąbek –PPUH 

EXPORT IMPORT - Opatów
- PPUH-„STOLMEX”– Jolanta 

i Stanisław Lemiesz - Opatów
- Rejonowy Bank Spółdzielczy 

w Lututowie
- Zakład Meblarski „STOL-

MEB” - Jan Tomalik - Słupia pod 
Kępnem

-„MEBLOMAL” - Justyna Ku-
charska-Opatów

- Stacja paliw „MAX”- Jacek Je-
żykowski –Bolesławiec

- PUH „Karolina” –Karolina i 

Jan Cebula – Mieleszyn
- PUH „Zbych” -  Zbigniew 

Ochocki – Mieleszyn
-Wydobywanie żwiru i piasku- 

Bronisław Maslanka – Żdżary
- „POLTAP Meble”- Marcin 

Szukała- Bolesławiec
- Szkoła Podstawowa w Żdża-

rach
- Stanisław Staniaszek -Bolesł-

wiec

Statuetkę otrzymali:
Bronisław  Maślanka - Wydoby-

wanie żwiru i piasku
Karolina i Jan Cebula -PUH 

„Karolina”
Marcin Szukała - „POLTAP 

Meble”

W kategorii „średni zakład” 
- Okręgowa Spółdzielnia Mle-

czarska- Sokolniki
- Zakład stolarsko-tapicerski 

„GORTEX”- Ryszard Górecki- 

Łęka Opatowska
- Leśny Zakład Doświadczalny- 

Siemianice
- Zakład Produkcyjny Wólczan-

ka- Wieruszów
-PPHU „MENOS” sc - produ-

cent opakowań z tektury –Rafał 
Kmiecik, Maciej Maciejewski – 
Mieleszyn

- Fabryka Mebli ”WERSAL”- 
Kaczorowscy - Jankowy

-IDCZAK- MEBLE -Roman Id-
czak- Łęka Opatowska

-„DARMAR” - Dariusz Jakób-
czyk- Bolesławiec

- PUH „MAGMA”- Grzegorz i 
Antoni Merta

- PPH „DANPOL” Ryszard 
Chmielewski -Chotynin

- „SOLPOL” PPH-Waldemar 
Solak –Wieruszów

- Fabryka Firanek i Koronek 
„HAFT S.A”- Kalisz

- Hurtownia spożywcza „SIM”- 

Roman Męcała- Wieruszów
- Ubojnia Zwierząt Rzeźnych- 

Ryszard Duszyński, Jarosław 
Smugowski –Wójcin

-Zakład Mięsny „MARS”- Lu-
cjan Przybyła- Łubnice

Statuetkę wręczono: 
Ryszardowi  Góreckiemu i fir-

mie „GORTEX”
Dariuszowi Jakóbczykowi i fir-

mie „DARMAR”
Orz Stanisławowi Chmielew-

skiemu i firmie PPHU „DREW-
POL”

W kategorii „Osoby fizyczne”
- Arkadiusz Lasota- Mieleszy-

nek
- Ryszard Figiel –Mieleszynek
- Zofia i Bogdan Grzesiak- Mie-

leszyn
- Zbigniew Ajersch –Mieleszyn
-Janusz Cielek –Mieleszyn
- Eugeniusz Duda- Mieleszynek
- Ryszard Wypych-Mieleszyn
- Stanisław Ferdynus – Miele-

szyn
- Henryk Gzielec- Mieleszyn
- Krzysztof Grzana- Mieleszyn
- Andrzej Pazek- Mieleszyn
- Walenty Cebula- Mieleszyn
- Jan Cyga- Piaski 5
- Jacek Cierkasz – Chróścin
- Eugeniusz Piasta- Wójcin

- Marian Mączka –Gola
- Mirosława Zaklina- Byczyna
- Tomasz Markiewicz- Andrze-

jów

Dobroczyńcą uznano: Arka-
diusza Lasotę z Mieleszynka, 
Ryszarda Figiela z Mieleszynka 
i Jana Cygę z miejscowości Pia-
ski. 

Prowadzący uroczystość oraz 
wręczający statuetki podkreśla-
li, że podziękowania należą się 
wszystkim- nie tylko tym, któ-
rych uhonorowano. W dzisiej-
szych czasach, gdy panuje kult 
pieniądza ludzie chcą mieć jak 
najwięcej. Oczywiście dla siebie. 
Tylko nieliczni potrafią podzie-
lić się tym, co mają. W czasach 
kryzysu ofiarność i hojność jest 
szczególnie ważna- bo świadczy 
o tym, że niezależnie od tego co 
się dzieje w naszej gospodarce 
zawsze znajdą się  ludzie chętni 
do tego, by pomagać innym. Za 
to należą się najwyższe honory. 
Ci, którzy nie otrzymali w tym 
roku prestiżowego wyróżnienia 
też powinni być z siebie dum-
ni- niech pamiętają, że „dobro 
ofiarowane wraca do darczyńcy 
pomnożone”.

MON

Szkoła w Kątach Walichnowskich
– zdenerwowani rodzice kontra dyrektor

Na Sesji Rady Gminy, która mia-
ła miejsce we wtorek- 28 kwietnia 
pani Sołtys Kątów Walichnow-
skich Anna Karbowiak Kamyk w 
imieniu mieszkańców poruszyła 
sprawę pomysłu przeniesienia 
klasy I ze szkoły w Kątach Wa-
lichnowskich do Szkoły Podsta-
wowej w Czastarach. „Rodzice są 
tym pomysłem oburzeni i chcieliby 
porozmawiać z panem dyrektorem- 
tu, na sesji Rady Gminy, by pan 
dyrektor opowiedział o planowanych 
działaniach przy świadkach- przede 
wszystkim przy panu Wójcie. Dlatego 
proszę, jeśli jest to możliwe, by pan 
Wójt wezwał dyrektora Bednarka na 
sesję”.

Wójt przychylił się do wnio-
sku. Po upływie pół godziny pod 
drzwiami sali sesyjnej słychać 
było podniesione głosy. Po chwi-
li na salę weszli rodzice a wraz z 
nimi dyrektor. Pani sołtys zadała 
pytanie: „My, mieszkańcy Kątów 
Walichnowskich chcielibyśmy dowie-
dzieć się kto podjął decyzję o przenie-
sieniu dzieci z klasy I z Kątów do 
Czastar? Gdy przenoszone były klasy 
wyższe – padały obietnice, że dzieci 
z klas I- III zostaną na miejscu, a 
teraz okazuje się, że jest rozważana 
propozycja ich przeniesienia. Chcie-
libyśmy dowiedzieć się czy jest na 
to zgoda pana Wójta. Dlaczego tak 
szybko likwiduje się to, co przez wiele 
lat było tworzone dla dobra społecz-
ności a przede wszystkim naszych 
dzieci?” 

Głos w dyskusji najpierw zabrał 
Wójt Głowacki: „Nie było i nie ma 
żadnej decyzji przenoszącej dzieci do 
innej szkoły. To, co było obiecane rok 

temu dalej obowiązuje. Szkoła będzie 
zamknięta tylko wtedy, gdy się na to 
zgodzicie. Jeśli na zebraniu sołeckim 
zadecydujecie o likwidacji placówki, 
to dopiero wówczas będzie to można 
przeprowadzić”.

Do dyskusji włączył się dyrektor 
Bednarek stwierdzając: „Nie jest 
prawdą, że ktoś podjął decyzję o li-
kwidacji szkoły i przeniesieniu dzieci 
do Czastar. To była tylko propozy-
cja z mojej strony- do rozważenia. 
Chciałem porozmawiać z rodzicami 
o tym pomyśle, zastanowić się, co 
byłoby dla dzieci najlepsze. W dniu 
dzisiejszym miało odbyć się zebranie 
z rodzicami właśnie w tej sprawie. 
Mieliśmy porozmawiać, przeana-
lizować. Zostałem źle zrozumiany. 
Pod drzwiami dowiedziałem się jakie 
zdanie na ten temat mają rodzice i 
wiem, że nie chcą oni przenieść swo-
ich pociech do innej placówki”.

W tym momencie do dyskusji 
włączył się jeden z radnych: „Nie 
lubimy słowa „propozycja” bo potem 
się okazuje, że to wcale nie jest pro-
pozycja, którą możemy rozważyć a de-

cyzja, z którą musimy się pogodzić. 
Już tak bywało. Najpierw zostanie 
przeniesiona klasa I a potem co... II 
i III? Dajcie nam trochę pooddychać. 
Od 7 lat jestem radnym i ciągle się 
mówi o tej szkole. Był dobry pomysł: 
szukajmy oszczędności. Tylko chciał-
bym wiedzieć dlaczego ciągle się ich 
szuka u nas? Dlaczego nie szukamy 
ich też w innych miejscach? Nic nie 
mam do Radostowa, ale tam jest bar-
dzo podobna sytuacja do tej naszej w 
Kątach, tam jednak nikt o likwida-
cji szkoły nie mówi”

Wójt Czastar: ” Ale właśnie o to 
chodzi. Wy sami sobie niepotrzebnie 
stwarzacie problemy. Przecież z tego, 
co mówi pan dyrektor wyraźnie wy-
nika, że nikt nie chce likwidować 
placówki a jedynie miała być doko-
nana analiza. Dyrektor wyszedł z 
pomysłem i nikomu nic nie narzuca, 
a wy niepotrzebnie robicie z tego pro-
blem”.

W tym momencie jeden z ro-
dziców stwierdził: „Kąty były w 
gminie zawsze na szarym końcu, jak 
za Ciurysa tak i za pana. Nic się nie 

zmienia”

Pani Sołtys pytała dalej: „Nie ro-
zumiem skąd się wziął taki pomysł, 
skoro rozmawialiśmy na ten temat 
już we wrześniu. Wówczas zapew-
niliśmy, że chcemy mieć szkołę, że 
rodzice chcą uczestniczyć w jej życiu- 
pomagać, wspierać, wspólnie coś or-
ganizować. Nie chcemy by maluchy  
były wożone do innej placówki, gdzie 
będą wyobcowane, wśród dzieci, któ-
rych nie znają. Przecież uczniowie 
klas I- III to małe dzieci, które potrze-
bują spokoju, stabilizacji, powinny 
być tu, gdzie się znają”.

Dyrektor: „Jeszcze raz powtarzam. 
To była propozycja- miała być pod-
dana pod dyskusję. Skoro rodzice nie 
chcą to wszystko zostaje po staremu i 
nie ma problemu”.

Pani Sołtys: „ Jednego tylko nie 
rozumiem. Przecież my swoje zdanie 
wyraziliśmy już dawno, więc po co 
kolejna propozycja?. Pan nasze zda-
nie znał a ono się nie zmieniło, dla-
czego pan stwierdza, że dziś się pan 
dowiedział? A poza tym jak Pan 
wyjaśni fakt, że chciał pan zamienić 
nam nasz nowy sprzęt komputerowy 
z 2008r na taki z roku 2006- więc 
starszy? Czy to nie są działania ma-
jące na celu zdobycie argumentów do 
likwidacji naszej szkoły w przyszło-
ści?”

Dyrektor: ” Wszystkie działania, 
które były lub będą podejmowane 
mają służyć dobru dzieci.”

Ponieważ z dyskusji wynikało, 
że każda ze stron uważa, że racja 
jest po jej stronie Przewodniczą-
cy Rady zakończył tą wymianę 
argumentów stwierdzając, że bez 

decyzji Rady Sołeckiej nic nie 
zostanie zrobione, więc nie ma o 
czym dyskutować.

Pani Sołtys poprosiła na koniec 
o ustanowienie przedstawicie-
la- kierownika, z którym mogła-
by się kontaktować w sprawach 
szkoły „ Gdy chcę porozmawiać z 
panem dyrektorem to ciągle się oka-
zuje, że go nie ma lub jest zajęty i ni-
czego nie można załatwić, poza tym z 
każdym problemem muszę jeździć do 
Czastar”.

Na tym sprawa szkoły w Kątach 

Walichnowskich się zakończyła- 
przynajmniej na sesji. 

Wychodzący z Sali rodzice wyra-
zili taką opinię na koniec: „Mamy 
nadzieję, że Wójt dotrzyma obietnic 
złożonych  mieszkańcom Kątów Wa-
lichnowskich a dyrektor będzie miał 
na względzie dobro najmłodszych. 
Nasza szkoła jest zadbana, czysta, 
może być wzorem dla innych placó-
wek, dużo zrobiliśmy, by to osiągnąć- 
nie pozwolimy by nam to odebrano”.

MON

„Nie jest prawdą, że ktoś pod-
jął decyzję o likwidacji szkoły i 
przeniesieniu dzieci do Czastar” - 
stwierdził dyr Bednarek 

„Mamy nadzieję, że dyrektor będzie miał na względzie dobro najmłod-
szych” – wyrazili swoją nadzieję rodzice



6 maja 2009

wieruszów14

Sesja Rady Gminy w Bolesławcu
28 kwietnia odbyła się XXIV 

Sesja Rady Gminy w Bolesław-
cu- po raz pierwszy obrady od-
bywały się w Zespole Szkół w 
Bolesławcu. 

Sesja była podzielona na 
dwie części- pierwsza dotyczyła 
omówienia spraw gminy, rad-
ni wysłuchali informacji Wój-
ta- Leszka Dominasa o pracy w 
okresie międzysesyjnym, pod-
jęli uchwałę w sprawie przyję-
cia sprawozdania z działalno-
ści merytoryczno-finansowej 
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bo-
lesławcu za rok 2008r. 
Następnie przyjęto 
sprawozdanie z wykona-
nia Planu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i 
Uzależnień za rok ubie-
gły jak również podjęto 
uchwałę w sprawie przy-
jęcia sprawozdania fi-
nansowego samorządo-
wych jednostek kultury 
za rok 2008. Kolejnym 
punktem sesji było pod-
jęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania 
z wykonania budżetu 
Gminy za ubiegły rok. Zanim 
przystąpiono do głosowania 
zebrani wysłuchali opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunko-
wej. Oczywiście była to opinia 
pozytywna, podobnie jak opi-
nia Komisji Rewizyjnej, która 
nie tylko pozytywnie oceniła 
wykonanie budżetu, ale rów-
nież wnioskowała o udzielenie 
Wójtowi absolutorium. Rad-
nym nie pozostało nic innego 
jak zgodne przyjęcie uchwały 
o udzieleniu absolutorium. 

Dalsze punkty tej części sesji 
to podjęcie szeregu uchwał 
między innymi o zmianach w 
budżecie gminy na rok 2009, 
o przyjęciu Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 
bieżący, o przystąpieniu Gmi-
ny Bolesławiec do projektu 
systemowego w ramach Pro-
gramu Kapitał Ludzki 2007-
2013, Priorytet VII Promocja 
Integracji Społecznej. Zaję-
to się również regulaminem 
określającym wysokość stawek 
i szczególnych warunków przy-
znawania nauczycielom do-
datków, a także wyrażono zgo-
dę na wykup nieruchomości 
gruntowej na potrzeby OSP 

Chróscin. Radni podjęli także 
uchwałę w sprawie zaciągnię-
cia kredytu na finansowanie 
zadania inwestycyjnego, przy-
jęli też plan pracy Rady Gminy 
w roku 2009. 

Druga część Sesji miała bar-
dziej uroczysty charakter. 

Rozpoczęto od wręczenia 
statuetek laureatom kon-
kursu „Dobroczyńca Gminy 
Bolesławiec 2008” ( szczegó-
ły zamieszczamy w artykule: 
Dobroczyńca Gminy Bolesła-

wiec”) a następnie wręczono 
odznaczenia „Zasłużony dla 
obronności kraju” tym ro-
dzicom, których co najmniej 
trzech synów służyło w woj-
sku. Prowadzący uroczystość 
przypomniał jak ważne zna-
czenie dla kraju ma oddanie 
jego obywateli- ich chęć do 
obrony ojczyzny i oddania za 
nią życia, gdyby przyszła taka 
konieczność. Dla rodziców 
powołanie choćby jednego 
syna do wojska jest wielkim 
wydarzeniem- ich mały chło-

piec staje się mężczyzną i jest 
gotów bronić swoich ideałów, 
jak bardzo dumni muszą być 
zatem ci, którzy z rodzinnego 
gniazda wypuścili kilku żoł-
nierzy. 

Odznaczenia – srebrne me-
dale za zasługi dla obronno-
ści kraju otrzymali:

Janina i Stanisław Dybkowie, 
których 4 synów służyło w woj-
sku

Janina i Stanisław Płuskowie- 
4 synów

Krystyna i Lech Fronczyko-
wie- 3 synów

Zdzisława Strzelecka- 3 sy-
nów

Teresa i Stanisław Mączka – 
3 synów

Helena Cebula- 3 synów
Równie podniosłym momen-

tem było wręczenie dyplomów 
i nagród dla uczennic Gimna-
zjum w Bolesławcu za projekt 
plastyczny na „Witacz Gminy Bo-
lesławiec”. 

I miejsce zajęła Kamila Krajcer z 
klasy IB

II miejsce Kinga Marek, klasa III
III miejsce: Martyna Włodar-

czyk, klasa IA
Nagrody ufundowane zosta-

ły przez Wójta Gminy- Leszka 
Dominasa, pomysł na projekt 
podsunęła przewodnicząca 
Rady Gminy Justyna Lipska, na-
tomiast konkurs zorganizowała 
Anna Stefaniak.

Sesja zakończyła się uroczystym 
poczęstunkiem oraz częścią arty-
styczną. 

Jerzy Przybył

XX Sesja Rady 
Gminy w Czastarach
 – Absolutorium dla Wójta
28 kwietnia odbyła się XX Sesja Rady Gminy w Czastarach.

Porządek obrad obejmował omówienie działań podejmowanych 
przez Wójta- Pawła Głowackiego w okresie międzysesyjnym, omówienie 
bieżących spraw oraz podjecie kilku uchwał. Zajęto się również wynikłą 
w ostatniej chwili sprawą szkoły w Kątach Walichnowskich ( o której 
piszemy w osobnym materiale).

Najważniejszym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy za rok 2008. 

Wójt omówił zadania, jakie wykonano w minionym roku- ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozliczeń finansowych, przedstawiony został bi-
lans przychodów i wydatków gminy. „Wszyscy wiedzą, jakie działania były 

wykonywane w roku ubiegłym, gdyż było to szczegółowo omawiane na zebraniach 
sołeckich. Rok 2008 to rok wielu inwestycji- może oprócz sali gimnastycznej nie 
było jakichś większych- spektakularnych projektów, ale za to szereg mniejszych- 
równie ważnych.

Uważam, że budżet z roku 2008 został wykonany wzorcowo. Zostały nam wol-
ne środki w wysokości 29 tys. złotych. Uważam, że to akurat- gdyby zostało więcej 
to pewnie padałyby zarzuty, że mogliśmy wykonać więcej działań zamiast oszczę-
dzać, gdyby zaś nie zostało nic padałyby głosy, że nie szanujemy pieniędzy i na 
siłę wydajemy wszystko do ostatniego grosza. Zadłużenie gminy, jak również jej 
przychody i wydatki są pod kontrolą i nie przekraczają ustalonego planu zapisa-
nego w budżecie na rok 2009.”

Opinię Wójta potwierdziła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwier-
dzając, że na posiedzeniu w dniu 11 marca br. Komisja zatwierdziła wy-
konanie budżetu za miniony rok – pozytywnie je opiniując i w związku 
z tym wnioskuje o udzielenie Wójtowi absolutorium. 

Pozytywnie wykonanie budżetu oceniła również Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, której opinie przeczytano. Wynika z niej jednoznacznie, 
że RIO nie wnosi żadnych uwag i zatwierdza sprawozdanie z wykonania 
budżetu. Kolejnym punktem było więc przegłosowanie uchwały w spra-
wie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czastary. Uchwała taka 
została przyjęta jednogłośnie. 

Obecny na sesji Wicestarosta Mirosław Urbaś pogratulował Gminie 
dobrego zarządzania, przedstawił działania powiatu dotyczące gminy 
Czastary oraz wysłuchał sugestii radnych odnośnie tego, co powinno 
być zrobione w pierwszej kolejności. 

MON

Firma zatrudni 
tapicerów i krawcowe

z doświadczeniem na dogodnych
warunkach zapewniających 

satysfakcję pracy i płacy

www.azzardocollezione.com

tel. 62/ 78-249-68
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Starostwo Powiatu Wieruszowskiego pisze historię według własnego uznania
Podczas XXXVI Sesji Rady 

Powiatu Wieruszowskiego 
jednym z punktów porządku 
obrad było podjęcie uchwał 
w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Wie-
ruszowskiego”. W trakcie 
dyskusji w tej sprawie głos 
zabrał przewodniczący Koła 
Radnych PiS Mariusz Dychto. 
Radny zwrócił uwagę Zarzą-
dowi Powiatu, że wśród osób 
zakwalifikowanych do tego 
wyróżnienia zabrakło kilku 
ważnych polityków i działa-
czy lokalnych, którzy wnieśli 
bardzo duży wkład w organi-
zowanie Powiatu Wieruszow-
skiego. Radny wymienił min. 
osoby wchodzące w skład gru-
py inicjatywnej organizującej 
powiat. Wśród wymienionych 
działaczy lokalnych znaleźli 
się:

1. Piotr Morta – gospodarz 
wizyty i główny organizator 
pobytu delegacji Premiera 
Tomaszewskiego w Wieruszo-

wie.
2. Wojciech Nowaczyk – 

przewodniczący RS AWS Po-
wiatu Wieruszowskiego.

3. Norbert Junke – rzecznik 
prasowy zespołu organizują-
cego powiat.

4. Mariusz Świeściak – czło-
nek organizacji zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Prospan 
w Wieruszowie.

5. Śp. Stanisław Barszcz - 
członek organizacji zakłado-
wej NSZZ ,,Solidarność” Pro-
span w Wieruszowie.

Ponadto radny Dychto wy-
mienił również innych polity-
ków i obywateli społeczności 
lokalnej, którzy przyczynili 
się w znacznym stopniu do 
utworzenia Powiatu Wieru-
szowskiego, wśród nich zna-

leźli się:
1. Krzysztof Kwiatkowski 

– asystent Premiera Jerzego 
Buzka, obecnie senator i wi-
ceminister sprawiedliwości.

2. Ks. Prałat Henryk Orszu-
lak – dziekan Dekanatu Wie-
ruszowskiego.

3. Zbigniew Brutkowski – 
właściciel zakładów mięsnych 
„Polesie”

4. Prezes Spółdzielni Mle-
czarskiej w Sokolnikach Ma-
ciejewski.

Kontynuując swoje wystą-
pienie radny Dychto zgłosił 
wniosek o nadanie tytułów 
,,Zasłużony dla Powiatu Wie-
ruszowskiego” wyżej wymie-
nionym osobom. Ponadto 
zgłosił swe zastrzeżenia do 
Kapituły dotyczące kwalifika-
cji do odznaczenia „Zasłużony 
dla Powiatu Wieruszowskie-
go”. Wniosek ten ze względu 
na brak dobrej woli ze strony 
Zarządu i radnych koalicji 

nie uzyskał aprobaty. Moż-
na ocenić, że celem koalicji 
jest kampania wyborcza swo-
ich przedstawicieli do Parla-
mentu Europejskiego, nieko-
niecznie więc ma znaczenie 
dla nich prawda historyczna. 
Pomijając faktycznie zasłu-
żonych odznacza się przede 
wszystkim „swoich”, których 
jak wynika z istniejącej doku-
mentacji medialnej, fotogra-
ficznej i filmowej, że jeżeli 
nie przeszkadzali przy two-
rzeniu powiatu poprzez mię-
dzy innymi swoją nieudolność 
to na pewno nie wspierali sku-
tecznie działającego zespo-
łu. Do odznaczeń oczywiście 
mają prawo „swoi”, bo prze-
cież to rządzący powiatem i 
radni działający jak maszynki 

do głosowania podejmują de-
cyzję. Jakie tam dla nich ma 
znaczenie prawda historycz-
na. Jest to ewidentna próba 
zakłamania współczesnej hi-
storii Ziemi Wieruszowskiej. 
Radny szczególnie podkre-
ślił, że ma pretensje o to, że 
decydenci nie uwzględnili w 
trakcie kwalifikacji do odzna-
czenia wymienionych wcze-
śniej działaczy lokalnych oraz 
organizacji związkowej „So-
lidarności” Prospan Wieru-
szów. Przypomniał zebranym 
na sesji radnym kto w tym cza-
sie sprawował władzę w Pol-
sce i jak ważną rolę odegrała 
wieruszowska „Solidarność” 
w organizacji Powiatu Wie-
ruszowskiego. Zaapelował do 
zebranych, a zwłaszcza do Ka-
pituły orderu, aby w przyszło-
ści swe oceny opierali nie na 
subiektywnej prawdzie, często 
odwołującej się do uprzedzeń, 
lecz na prawdzie obiektyw-
nej sprawiedliwie oceniającej 
dokonania innych. Radny 
Dychto przytoczył kilka przy-
kładów przekłamania historii 
i niesprawiedliwości, jakie 
mają miejsce w III RP, świad-
czących o niskim stanie świa-
domości historycznej niektó-
rych organów samorządowych 
funkcjonujących za pieniądze 
podatnika na terenie Powiatu 
Wieruszowskiego.

Sprawa dotyczy wieruszow-
skich ulic, które mają nazwy 
nie bohaterów i osób zasłużo-
nych dla niepodległości, lecz 
współpracowników czy to bez-
pieki, czy to agentów NKWD 
takich jak kapitan NKWD Ka-
rol Świerczewski, czy też inny 
agent tej organizacji Marceli 
Nowotko. Innym przykładem 
jest los i sytuacja materialna 
działaczy podziemia niepod-
ległościowego oraz pracow-
ników bezpieki, którzy za swą 
pracę polegającą na tłumie-
niu dążeń niepodległościo-
wych otrzymują bardzo wyso-
kie i niezasłużone emerytury, 
podczas gdy ich ofiary często 
ledwo wiążą koniec z końcem. 
Kończąc swoje wystąpienie 
radny zwrócił się do Zarządu z 
wnioskiem formalnym, aby w 
przyszłości wszelkie informa-
cje skierowane do niego jako 
przewodniczącego koła rad-
nych PiS nie ograniczały się 
do informacji telefonicznej 
i to zaledwie na jeden dzień 
przed organizowanym spotka-
niem, ale były dostarczane w 
formie pisemnej zawierającej 
dokładną informację, co ma 
być przedmiotem spotkania. 
Nawiązał tym samym do spo-
tkania, jakie odbyło się ty-
dzień wcześniej, a dotyczyło 
sprawy nadania odznaczeń 
„Zasłużony dla Powiatu Wie-
ruszowskiego” W trakcie swe-
go wystąpienia radny Mariusz 

Dychto udostępnił zebranym 
dokumentację fotograficzną 
oraz ważniejsze dokumenty i 
pisma wskazujące na rolę jaką 
w tych decydujących dla utwo-
rzenia Powiatu Wieruszow-
skiego dniach odegrały oso-
by wymienione przez niego 
w trakcie swego wystąpienia. 
Brak tam jest wielu nazwisk 
zakwalifikowanych przez kapi-
tułę (której przewodzi staro-
sta Szymanek) do odznaczeń. 
W odpowiedzi starosta An-
drzej Szymanek stwierdził, że 

nic nie stoi na przeszkodzie, 
by wymienione przez radnego 
osoby otrzymały w przyszło-
ści takie odznaczenie. Takie 
stwierdzenie jest co najmniej 
śmiesznym a tak właściwie 
uwłaczającym godności osób, 
które bezinteresownie dla 
dobra społeczności lokalnej 
oddały swój autorytet, czas i 
umiejętności organizacyjne 
oraz mediacyjne. Cel został 
osiągnięty, powiat powstał, 
odznaczenia otrzymają inni. 

Red.

„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•	

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
DIECEZJI TORUŃSKIEJ

87 – 100 Toruń,  ul. Moczyńskiego 8/10,  tel/fax (056) 621 14 12
e-mail: ksm-torun@tlen.pl     www.ksm-torun.pl

konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 27 1240 4009 1111 0010 1123 2314

WAKACJE Z WARTOŚCIAMI
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na 

Wakacyjne Obozy Języków Obcych. Skierowane są one do dzieci i młodzieży, pra-
gnącej uczyć się lub pogłębiać znajomość języka angielskiego. 

W bieżącym roku kolonie językowo-konne i językowo-taneczne odbędą się w 
3 miejscowościach w Grabowcu/k. Torunia, Zamku Bierzgłowskim/k. Torunia 
oraz Sikorzu/k. Płocka. Zajęcia będą zróżnicowane: od spotkań w grupach, kon-
wersacji, ćwiczeń słuchowych, po gry i zabawy w języku obcym. Oprócz nauki, 
zapewniamy młodym ludziom chwile wypoczynku m.in. wycieczki, wyprawy kra-
jobrazowe, ogniska, zajęcia sportowe. Program nauki opracował wykładowca aka-
demicki dr Marek Kuczyński, który sprawuje również opiekę merytoryczną nad 
koloniami. Jest on autorem programów nauczania wpisanych na listę Minister-
stwa Edukacji Narodowej oraz wielu podręczników, w tym bestselleru do nauki 
języka angielskiego pt. „Angielski dla Twoich potrzeb”. Opracowana przez niego 
metodologia nauczania języków obcych, ma charakter innowacyjny i wynika z 
jego wieloletnich badań naukowych w dziedzinie językoznawstwa stosowanego, 
metodyki i psycholingwistyki. 

Obozy organizowane są przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Celem na-
szym jest nie tylko edukacja, ale również  wychowanie dzieci i młodzieży w połą-
czeniu z nauką języków obcych. 

Bliższe informacje i zgłoszenia: 
Biuro KSM ul. Moczyńskiego 8/10, 87-100 Toruń, tel./fax. (0-56)621-14-12, 

509 176 469 czynne od poniedziałku  do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
Za życzliwość wobec inicjatyw KSM skierowanych do dzieci i młodzieży serdecz-

nie dziękuję. 
Z poważaniem
Marceli Matecki
Prezes Zarządu KSM DT
tel. kom. 509176469

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.ksm-torun.pl
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Bezpłatny 
dodatek TV

06.05.2009-12.05.2009

06:00 Kawa 
czy herbata? 

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Jedyneczka 

- Talerze 
09:00 Zwierzowiec 

- Zanim weźmiesz... 
Kot domowy

09:15 Ciało to niemało 
- magazyn

09:30 Łączy nas Polska 
- felieton

09:50 Made in Poland 
- teleturniej

10:15 Reportaż
10:40 Męska przygoda

- magazyn
11:05 Zacisze gwiazd 

- Krystyna Tkacz
11:30 Plebania

 - telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Klan

- telenowela TVP

06:00 Kawa 
czy herbata? 

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Strażak Sam

- serial animowany
08:45 Małe zoo Lucy 

- serial animowany
09:00 Domisie
09:30 Ranczo pod Zielo-

ną Siódemką - serial 
komediowy

10:00 Wielkie porządki 
- cykl dokumentalny

10:35 Zapytaj prawnika 
- magazyn

10:55 Marzenia 
do spełnienia - serial

11:20 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Plebania 

- telenowela TVP
12:50 Klan 

- telenowela TVP
13:15 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
13:50 Dream Land
14:30 Raj - magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Opole 2008 na 

bis - recital Ryszarda 
Rynkowskiego 
- koncert

15:55 Moda 
na sukces - serial

16:45 Celownik 
- magazyn

17:00 Teleexpress
17:20 Temat dnia
17:35 Klan 

- telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny
18:30 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300 % normy 

- pytanie 35
19:00 Wieczorynka: Ba-

ranek Shaun, Pocoyo, 
Krówka Mu Mu - serial

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport
20:00 Polska biega
20:05 Pogoda 
20:20 Okruchy życia: 

Dwie matki - dramat 
obyczajowy

22:15 Faceci na topie 
- serial obyczajowy

23:05 Fałszerze. 
Powrót sfory - serial 
sensacyjny TVP

24:00 Bronisław 
Wildstein przedstawia 
- talk-show

00:35 Kino nocnych mar-
ków: Narzeczona bez 
posagu cz. 1 - serial 

 Piękna i błyskotliwa 
Angela Harper żyje 
na krawędzi nędzy z 
sympatycznym, choć 
leniwym mężem Billym 
i małym, chorowitym 
dzieckiem. Wkrótce 
podając się za wpły-
wową bizneswoman, 
aranżuje spotkanie ze 
świeżo owdowiałym 
lordem...

01:55 Notacje
02:05 Telezakupy

05:55 Złotopolscy 
- telenowela TVP

06:25 Dwójka Dzieciom: 
Bodzio - mały helikop-
ter - serial animowany

06:40 Telezakupy
07:10 Znaki czasu 

- magazyn
07:40 M jak miłość 

- serial TVP
08:30 Pytanie 

na śniadanie
10:45 Koło fortuny 

- teleturniej
11:20 Flipper - serial
12:05 Magazyn Ekstra-

klasy - Szybka piłka 
- konkurs

12:10 Magnum - serial 
13:00 Zdumiewająca 

planeta: Królestwo 
oceanów - serial 
dokumentalny

13:55 Koło fortuny
- teleturniej

14:35 Dla niesłyszących: 
M jak miłość 
- serial TVP

15:35 25 lat w PaCE 
- koncert laureatów

16:30 Córki McLeoda
- serial obyczajowy

17:25 Kontakt
17:55 Kocham Cię 

Polsko (konkurs sms) 
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 SportTelegram
18:59 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
19:30 Wojciech Cejrow-

ski boso przez świat: 
Walki kogutów 
- cykl reportaży

20:05 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
Paweł Zwoleński to 
inteligentny, ambitny i 
pewny siebie, jednym 
słowem: barwny. 
Kiedyś lekkoduch, dziś 
jest odpowiedzialnym, 
pracowitym i godnym 
zaufania młodym męż-
czyzną. Niestety, nie 
wszystko w jego życiu 
jest tak różowe, jak 
mogłoby się wydawać. 
Wprawdzie Julia - jego 
dziewczyna - zakocha-
na w nim do tej pory 
bez pamięci, jest wciąż 
u jego boku, jednak ich 
wspólne życie nie jest 
już tak beztroskie jak 
na samym początku 
ich znajomości...
Rodzice ukochanej nie 
akceptują ich związku, 
a poważne problemy 
zdrowotne zmusiły 
Pawła do przerwania 
studiów. Nieoczekiwa-
nie „głową rodziny” 
na jakiś czas stała się 
Julia…

20:30 Liga Mistrzów 
- studio

20:45 Liga Mistrzów 
- Chelsea - Barcelona

22:50 Warto rozmawiać
23:45 Alibi na środę: Kto 

zabił Bambi? - film
01:55 Zakończenie dnia

05:55 Info Poranek
07:45 Pasmo

egionalne
08:00 Gość poranka
08:15 Serwis Info, 

przegląd portali 
internetowych

08:30 Serwis info
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Transmisja posie-

dzenia Sejmu RP 
15:55 Serwis Info
16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis info

- dla niesłyszących, 
Prognoza pogody

16:45 Pasmo 
regionalne

17:15 Komentarz Świat
17:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta 

- program 
publicystyczny

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Żar młodości 

- serial obyczajowy
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

09:15 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

 Kiedy dzieci zaczynają 
się kłócić i awanturo-
wać, trudno jest to wy-
trzymać. I gdy wydaje 
się że gorzej być nie 
może, to należy podjąć 
radykalne kroki. Tak, 
właśnie postąpił Jacek.

10:15 Miodowe Lata 
- serial komediowy

11:00 Malanowski i 
Partnerzy - serial fabu-
larno-dokumentalny

11:30 Samo życie 
- serial obyczajowy

12:00 Dom nie do pozna-
nia - reality show
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13:00 Wzór - serial 
kryminalny

14:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

14:45 Świat według 
Kiepskich - serial 
komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:30 Malanowski i 

Partnerzy - serial fabu-
larno-dokumentalny

17:00 Ostry dyżur
- serial obyczajowy

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie

- serial obyczajowy
20:00 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

21:00 Boski żigolo 
w Europie 
- komedia

22:00 Studio Lotto 
22:50 Najśmieszniejsze 

Momenty Świata
23:50 Moment prawdy
00:50 Synowie - serial 
01:20 Gdy rozum 

mówi nie
01:50 Nagroda 

gwarantowana
02:50 Zakazana 

kamera
03:50 Tajemnice losu

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:05 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
20:45 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

21:30 You can dance 
- Po prostu tańcz! 
- program rozrywkowy

23:15 Halloween: 
Powrót - horror 

 Michael Myers to 
seryjny morderca. 
Przed trzema laty 
próbował zabić swoją 
siostrę, Laurie Strode. 
Działając we własnej 
obronie kobieta zabiła 
napastnika. Okazało 
się jednak, że nie 
był to jej brat, który 
pozostał przy życiu i 
nadal jej zagrażał. Od 
tego czasu kobieta 
przebywa w szpitalu 
dla obłąkanych. Nie 
wierzy jednak, że po-
byt w zakładzie uchroni 
ją przed ponownym 
spotkaniem z bratem-
mordercą. Postanawia 
więc być czujna i 
gotowa do ucieczki. 

01:05 Szymon 
Majewski Show

02:05 Uwaga! 
02:25 Nocne granie 
03:45 Rozmowy w toku

21:05 Telekurier 
- Bliżej Ciebie

21:30 Serwis info, 
Pogoda - program 
informacyjny

21:45 Pasmo
regionalne

22:15 Plus - minus 
- magazyn

22:30 Serwis Info 
Wieczór

23:00 Sportowy 
Wieczór

23:30 Serwis info, 
Pogoda

00:00 Katastrofa 
tankowca 
Exxon Valdez
trwa do dziś 
- film dokumentalny

00:55 Minęła 20-ta 
- program 
publicystyczny

01:40 Telekurier 
- Bliżej Ciebie 
- magazyn

02:00 Serwis info
02:25 Plus - minus 

- magazyn
02:40 Debata 

TVP Info
03:15 Sportowy 

Wieczór
03:35 Światowiec
04:00 Serwis Info
04:25 Minęła 20-ta
05:10 Teleplotki
05:35 Plus - minus

- magazyn

12:35 Na dobry początek
12:45 Komentator 
13:25 Barwy szczęścia
13:45 Biznes z gwaran-

cją - magazyn
14:10 Tomasz Lis 

na żywo - talk-show
15:00 Nieznani sprawcy 

- Jadziulka 
15:25 Łączy nas Polska 
15:40 TV Moto - Sport

- magazyn
15:40 Pełnosprawni 
16:10 Pegaz
16:30 Errata do biografii 
17:00 Teleexpress
17:15 Jedyneczka 
17:45 Zwierzowiec 
18:00 Polska z bocznej 

drogi - Łuk triumfalny
18:20 Słownik polsko@

polski - o kulturze 
języka polskiego

18:50 Plebania 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:15 Klan - telenowela
20:40 Tydzień Polski 
21:10 Wilnoteka 
21:25 Tak miało być
22:15 Zwyczajny Marzec 
23:15 Tomasz Lis 

na żywo - talk-show
00:10 Serwis Info
00:20 Słownik polsko@

polski - o kulturze 
języka polskiego

00:50 Plebania 
01:15 Dobranocka 
01:30 Wiadomości
02:00 Klan - telenowela

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
07:00 Granie 

na śniadanie 
08:00 Brzydula 

- serial obyczajowy
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Jak dobrze wyglą-

dać nago - magazyn 
12:05 Telesklep
12:35 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
13:05 Milionerzy 
14:05 Salon Gry 
14:45 Kobra: Oddział 

specjalny - serial 
sensacyjny

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska
- serial fabularno
-dokumentalny

17:55 Brzydula 
- serial obyczajowy

18:25 Detektywi 
- serial fabularno
-dokumentalny

Okruchy życia: Dwie matki - dramat obyczajowy, TVP1, 
godz. 20:20. Współczesny dramat obyczajowy poruszający 
temat odpowiedzialności i miłości rodzicielskiej, optymal-
nych warunków adopcji.

Barwy szczęścia - serial obyczajowy, TVP2, godz. 20:05
Agatka znów zachowuje się arogancko w stosunku do Marii. 
Mimo zakazu wychodzi z domu. Maria zarzuca Romanowi, 
że zachowanie córki to jego wina: on jej nie szanuje...

06:00 Kawa
czy herbata? 

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Budzik 
09:00 Raj - magazyn
09:25 Skarby nieodkryte 

- program edukacyjny
09:50 Szansa na Sukces 
10:40 E - lementarz
10:55 Magazyn prze-

chodnia - Pożyczanie 
11:10 Zaproszenie
11:30 Plebania 

- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Na dobry początek
12:45 Tydzień Polski 
13:15 Wilnoteka
13:30 Tak miało być 

- serial obyczajowy 
14:20 Zwyczajny Marzec 
15:15 Warto rozmawiać
16:05 Raj - magazyn

06:00 Kawa 
czy herbata? 

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans

po ósmej
08:35 Przyjaciele

z podwórka - serial 
animowany

09:00 Jedynkowe 
Przedszkole 
- program dla dzieci

09:30 Lilli czarodziejka 
- serial animowany

10:00 Jak zostać 
ogrodnikiem - serial 
dokumentalny

10:30 W-skersi
10:50 Marzenia 

do spełnienia - serial
11:20 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Życie na cieplej-

szej planecie 
- reportaż

12:40 Plebania 
- telenowela TVP

13:05 Klan 
- telenowela TVP

13:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

14:00 Zagadki tamtych 
lat - cykl reportaży

14:30 My Wy Oni 
- magazyn

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Młoda godzina: 

Eerie Indiana, czyli 
Dziwne Miasteczko 

15:55 Moda
na sukces - serial

16:45 Celownik 
- magazyn

17:00 Teleexpress 
17:20 Temat dnia
17:35 Klan 

- telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:30 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300 % normy

- pytanie 35
19:00 Wieczorynka: 

Rodzina Rabatków 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport
20:00 Polska biega
20:10 Pogoda 
20:20 Tajemnice prawdy: 

Idealne małżeństwo 
- film fabularny

22:05 Sprawa 
dla reportera 

22:45 Pryzmat - program 
publicystyczny

23:20 Trójkąt - serial
00:50 Łossskot! 

- magazyn
01:20 Kino nocnych 

marków: Słoneczne 
miasto - film 
obyczajowy 

 Ostrawa. Robotnicy 
Karel, Vinco, Tomas 
oraz Milan właśnie 
stracili pracę; ich 
fabryka została 
sprzedana zachodnim 
inwestorom. Czwórka 
przyjaciół nie poddaje 
się jednak...

03:00 Telezakupy
03:20 Zakończenie dnia

05:55 Złotopolscy 
- telenowela TVP

06:25 Dwójka Dzieciom: 
Kacper - serial 
animowany

06:50 Telezakupy
07:25 Niezłomni 

- cykl reportaży
07:35 M jak miłość 

- serial TVP
08:30 Pytanie 

na śniadanie
10:50 Święta wojna 

- serial TVP
11:25 Flipper - serial
12:15 Magnum - serial
13:05 Prywatne życie 

surykatek - serial 
dokumentalny

13:35 Koło fortuny 
- teleturniej

14:10 MASH - serial 
komediowy

14:40 Dla niesłyszących: 
Złotopolscy
- telenowela TVP

15:45 Dzieciaki górą 
- teleturniej

16:35 Córki McLeoda 
- serial obyczajowy

17:20 Magazyn Ekstra-
klasy - Szybka piłka 
- konkurs

17:25 Kontakt
17:55 Kocham Cię 

Polsko (konkurs sms) 
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 SportTelegram
18:59 Pogoda
19:05 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej
19:35 Wojciech Cejrow-

ski boso przez świat: 
Miasto w dżungli 
- cykl reportaży

20:05 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy

20:30 Puchar UEFA 
- studio

20:40 Puchar UEFA 
- 1/2 finału - Rewanż

22:50 Pitbull - serial 
policyjny TVP 

 Akcja serialu została 
osadzona w realiach 
współczesnej Warsza-
wy. Wątek fabularny 
obraca się wokół 
spraw kryminalnych, 
z jakimi reżyser Patryk 
Vega, zetknął się pod-
czas przygotowywania 
dokumentacji. Zaczerp-
nięty z życia pomysł 
na scenariusz najpierw 
znalazł odzwierciedle-
nie w kinowym filmie 
„Pitbull”. Na bazie 
kinowej wersji służ-
bowych i życiowych 
perypetii warszawskich 
policjantów z wydziału 
zabójstw, zrealizowano 
serial telewizyjny, 
rozbudowując pewne 
wątki.

23:45 Puchar UEFA
- skróty

00:05 Między złem, 
a złem - film fabularny

01:45 Czy świat osza-
lał?: Sprawiedliwość 
według Putina - film 
dokumentalny

02:35 Zakończenie dnia

05:55 Info Poranek
07:45 Pasmo 

regionalne
08:00 Gość poranka
08:15 Serwis info, 

przegląd portali 
internetowych

08:30 Serwis info
08:45 Pasmo 

regionalne 
09:00 Transmisja posie-

dzenia Sejmu RP
15:55 Serwis Info
16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis info - dla 

niesłyszących, Pogoda
16:45 Pasmo 

regionalne
17:15 Komentarz Świat
17:30 Serwis info,Serwis 

sportowy, Pogoda
18:00 Pasmo 

regionalne
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta - pro-

gram publicystyczny

05:15 Wstawaj! Gramy!
08:00 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

09:10 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

 Jacek zastaje 
w swoim garażu sa-
mochód pana Jędruli 
- sąsiada, producenta 
telewizyjnego. 

10:10 Miodowe Lata
- serial komediowy

 Karol i Tadzio pod 
wpływem reklamy w 
prasie ulegają pokusie 
zakupu domku...

11:00 Malanowski 
i Partnerzy 
- serial fabularno
-dokumentalny

11:30 Samo życie 
- serial obyczajowy

12:00 Gra Wstępna
13:00 Tajemniczy 

element - dramat 
science-fiction
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14:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

14:45 Świat według 
Kiepskich - serial 
komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:30 Malanowski i 

Partnerzy - serial fabu-
larno-dokumentalny

17:00 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie 

- serial obyczajowy
20:00 CSI: Kryminalne 

zagadki Nowego Jorku 
- serial kryminalny

21:00 Moment prawdy
22:00 Studio Lotto 
22:05 Tylko miłość 

- serial obyczajowy 
23:05 Z archiwum X 

- serial science-fiction 
01:05 Akademia seksu
 Wszystko, co chcie-

libyście wiedzieć o 
seksie, ale wstydzi-
liście się wcześniej 
zapytać...

02:00 Nagroda 
gwarantowana

03:00 Tajemnice losu
04:00 Zakazana kamera

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:05 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
20:45 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

21:30 Góra Dantego 
- film katastroficzny 

 Harry wraz z żoną 
bada wulkany. Pracują 
razem w Południowej 
Ameryce, gdzie przy 
erupcji wulkanu ginie 
jego żona. Mężczyzna 
załamany oddaje się 
całkowicie swojej 
pracy. Kierownictwo 
namawia go na urlop, 
ten jednak nie ma 
na niego ochoty i 
jedzie do Cascade 
Mountains, gdzie są 
podejrzenia, że Góra 
Dantego, nieczynny 
wulkan, budzi się ze 
snu. Harry przeczuwa, 
że wulkan wybuchnie, 
nikt mu jednak nie 
chce wierzyć. A jeśli 
ma rację?

23:40 Agenci NCIS 
IV - serial kryminalny

00:40 Multikino 
01:05 Uwaga! 

- magazyn
01:25 Nocne granie 
02:45 Rozmowy w toku 
03:40 Nic straconego

21:05 Telekurier 
- Bliżej Ciebie

21:30 Serwis info, 
Pogoda

21:45 Pasmo 
regionalne

22:15 Plus - minus 
- magazyn

22:30 Serwis Info
Wieczór

23:00 Sportowy 
Wieczór

23:30 Serwis info, 
Pogoda

00:00 Dekalog…
po Dekalogu 
- cykl dokumentalny

01:00 Minęła 20 ta
- program 
publicystyczny

01:50 Telekurier 
- Bliżej Ciebie

02:05 Serwis Info
02:30 Plus - minus
02:45 Reportaże 

z prawdziwego 
zdarzenia

03:00 Komentarz 
- Świat

03:10 Sportowy 
Wieczór

03:35 Sprint 
przez historię 
Przemyslawa 
Babiarza

04:00 Serwis Info
04:20 Minęła 20-ta
05:05 Telewizyjny Klub 

Seniora - magazyn
05:30 Plus - minut 

- magazyn

16:30 Polska dobrze 
smakuje: Słodki smak 
dzieciństwa - niezrów-
nane Andruty Kaliskie 

17:00 Teleexpress
17:20 Budzik 
17:50 Zacisze gwiazd
18:20 Bzik kulturalny 
18:50 Plebania

- telenowela TVP
19:15 Dobranocka: Bolek 

i Lolek w Europie 
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Klan - telenowela
20:40 Z daleka, 

a z bliska
21:25 Klasyka dramatu
22:45 Wilcza 11 - film
23:15 Warto rozmawiać
00:05 Serwis Info
00:20 Bzik kulturalny 
00:50 Plebania 

- telenowela TVP
01:15 Dobranocka 

za oceanem: Bolek 
i Lolek w Europie 
- serial animowany 

01:30 Wiadomości
01:55 Sport
02:00 Klan - telenowela
02:25 Z daleka, 

a z bliska
03:10 Klasyka dramatu 

- Henryk VI na łowach
04:25 Wilcza 11 - film 

dokumentalny
04:55 Polska z bocznej 

drogi - Łuk triumfalny
05:10 Warto rozmawiać

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
07:00 Granie 

na śniadanie 
08:00 Brzydula 

- serial obyczajowy
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Colin i Justin: 

Skok na dom 
- reality show 

12:05 Telesklep
12:35 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
13:05 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

14:05 Salon Gry 
14:45 Kobra: Oddział 

specjalny - serial 
sensacyjny 

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sąd rodzinny 
17:55 Brzydula 

- serial obyczajowy
18:25 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

Kino nocnych marków: Słoneczne miasto - film obyczajowy, 
TVP1, godz. 01:20. Bohaterowie to czterej robotnicy fabrycz-
ni, którzy z chwilą utraty pracy stają wobec konieczności 
zweryfikowania dotychczasowych celów życiowych.

Między złem, a złem - film fabularny, TVP2, godz. 00:05
Życie Vicki i Billy’ego Westina do tej pory było usłane róża-
mi. Owocem ich rodzinnego szczęścia jest kilkuletnia córka 
Jordan, którą obydwoje bardzo kochają.

08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans

po ósmej
08:35 Kuchcikowo 
08:45 Bajkonurrr
09:00 Żegnaj, 

Rockefeller
09:25 Laboratorium XXI 

wieku - magazyn
09:45 Pomorskie 

krajobrazy - Susze 
i powodzie - reportaż

10:05 Polskie ślady
w Bułgarii - reportaż

10:35 Z daleka, 
a z bliska

11:15 Polska z bocznej 
drogi - Łuk triumfalny

11:30 Plebania 
12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Notacje
12:45 Hity satelity
13:00 Klasyka dramatu: 

Henryk VI na łowach 
14:20 Wilcza 11 - film 

dokumentalny

06:00 Kawa 
czy herbata? 

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans

po ósmej
08:35 Codzienne 

przypadki wesołej 
gromadki - serial 
animowany

09:00 Moliki książkowe
- magazyn

09:15 Gdzie jest generał 
- komedia

10:55 Marzenia do 
spełnienia - serial TVP

11:20 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Kurs na zysk 

- magazyn 
ekonomiczny

12:40 Plebania 
- telenowela TVP

13:05 Klan 
- telenowela TVP

13:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

14:00 Niewolnicy 
Terpsychory 2 - film 
dokumentalny

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Szkoda gadać 

- program rozrywkowy
15:35 Śmiechu warte 

- program rozrywkowy
16:05 Moda 

na sukces - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Temat dnia
17:35 Klan

- telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny
18:30 Plebania

- telenowela TVP
18:55 300 % normy 

- pytanie 35
19:00 Wieczorynka: 

Smerfy - serial 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Piątkowe kino 

akcji: Flyboys - Boha-
terska eskadra 
- film przygodowy

22:50 Dynastia Tudorów 
- serial kostiumowy

23:55 Mocne kino nocne: 
Krzywe odbicie
- thriller 

 Życie Jesse toczy się 
w dwóch równoległych 
światach i sprawia 
wrażenie snu na jawie. 
Tajemnicza kobieta 
morduje w Seattle 
człowieka, by wkrótce 
potem odzyskać 
świadomość w czasie 
podróży na Jamajkę 
w towarzystwie męża 
Briana. Nowa Jesse 
jest nerwowa i niepew-
na siebie. Podejrzewa, 
że mąż chce ją zabić i 
zagarnąć dla siebie jej 
majątek.

01:40 Notacje 
- cykl dokumentalny

01:50 Telezakupy
02:10 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy 
- telenowela TVP

06:25 Dwójka Dzieciom: 
Kacper - serial 
animowany

06:45 Dwójka Dzieciom: 
Dziwne przygody 
Koziołka Matołka 
- serial animowany

07:00 Telezakupy
07:35 M jak miłość 

- serial TVP
08:30 Pytanie 

na śniadanie
10:50 Spadek 

- dramat 
 60-letnia Włoszka 

Olinda prowadzi 
skromną restaurację 
na przedmieściach 
Buenos Aires. 
Lokal nie ma zbyt 
wielu klientów. Wśród 
nielicznych stałych 
bywalców znajdują 
się kochający skrycie 
właścicielkę Federico 
(Martín Adjemián) oraz 
młodziutka Luz (Julieta 
Díaz). Jedynym pra-
cownikiem Olindy jest 
kucharz Ángel (Héctor 
Anglada), z którym 
stale się kłóci.

12:25 Magazyn Ekstra-
klasy - Szybka piłka 
- konkurs

12:30 Prywatne życie 
surykatek - serial 
dokumentalny

13:00 Dolina Kreatywna-
co słychać?

13:05 Koło fortuny 
- teleturniej

13:40 MASH - serial 
komediowy

14:10 Rajskie klimaty 
- serial obyczajowy

14:40 Talki z resztą 
- serial komediowy

15:20 Tak to leciało! 
- teleturniej

16:15 Uważaj 
na kioskarza 
- program satyryczny

16:45 Kabaretowy
Klub Kanapowy 
- Neo-Nówka 
- program kabaretowy

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:59 Pogoda
19:05 Dzieciaki górą 

- teleturniej
20:00 Kocham Cię 

Polsko - Rozgrzewka
- zabawa quizowa

20:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:10 Kocham Cię Pol-
sko - zabawa quizowa

22:30 Kocham Cię Pol-
sko - Extra - zabawa 
quizowa

22:35 Hit generator 
- widowisko muzyczne

23:45 Czas na miłość: 
Mężczyźni i inne 
katastrofy
- komedia

01:20 Zakończenie dnia

05:55 Info Poranek
07:45 Pasmo 

regionalne
08:00 Gość poranka
08:15 Przegląd Portali 

Internetowych
08:30 Serwis info
08:45 Pasmo 

regionalne
09:00 Transmisja posie-

dzenia Sejmu RP
15:55 Serwis Info
16:00 Rozmowa 

dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis info 

- dla niesłyszących, 
Pogoda

16:45 Pasmo 
regionalne

17:15 Komentarz
- Świat

17:30 Serwis info, 
Pogoda

18:00 Pasmo
regionalne

20:00 Serwis Info

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Żar młodości 

- serial obyczajowy
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
07:55 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

 Pewnego dnia rano 
Ferdek stwierdza, że 
zmienił kolor skóry na 
czarny. 

09:00 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

10:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy

10:50 Malanowski i 
Partnerzy - serial fabu-
larno-dokumentalny

11:20 Samo życie 
- serial obyczajowy

11:50 Najśmieszniejsze 
Momenty Świata

12:50 Tajemniczy
element - serial

13:50 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
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14:35 Świat według 
Kiepskich - serial 
komediowy

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:30 Malanowski 

i Partnerzy 
- serial fabularno
-dokumentalny

17:00 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

 Luka i Sam podczas 
terapii okropnie się kłó-
cą. Czy to już koniec 
ich związku? 

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie 

- serial obyczajowy
20:00 RV 

- komedia przygodowa
 Rodzina Munro już 

cieszy się na myśl o 
długo oczekiwanych, 
wymarzonych waka-
cjach na Hawajach. 

22:00 Studio Lotto 
22:15 Ultraviolet 

- film science-fiction
00:05 Trzynastka 

- dramat
02:15 Nagroda 

gwarantowana
03:15 Tajemnice losu
04:15 Zakazana kamera

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:00 Harry Potter 

i czara ognia 
- film przygodowy

23:15 Złodziej życia 
- film sensacyjny 

 Jedna z najlep-
szych agentek FBI 
llleana Scott nie ufa 
tradycyjnym metodom 
prowadzenia śledztwa 
i technikom docierania 
do umysłu mordercy.
Jej intuicja i niekon-
wencjonalne podejście 
do sprawy często 
miały decydujący 
wpływ na schwytanie 
mordercy. Tymczasem 
policja w Montrealu 
prowadzi śledztwo w 
sprawie zabójstwa.
Śledztwo to jednak 
nie przynosi żadnych 
zadawalających 
rezultatów. Proszą 
więc o pomoc agentkę 
Scott. Po skrupulatnej 
analizie, agentka wy-
suwa teorię, że seryjny 
morderca działa jak 
kameleon...

01:15 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:15 Uwaga! 
02:35 Nocne granie 
03:55 Rozmowy w toku 
04:50 Nic straconego

20:10 Forum
21:05 Telekurier 

- Bliżej Ciebie 
- magazyn

21:30 Serwis info, 
Pogoda

21:45 Pasmo 
regionalne

22:15 Plus - minus 
- magazyn

22:30 Serwis Info 
Wieczór

23:00 Sportowy 
Wieczór

23:30 Serwis info, 
Pogoda

00:00 Ostatnie dni 
wojny - film 
dokumentalny

00:45 Forum
01:30 Telekurier 

- Bliżej Ciebie 
- magazyn

01:45 Serwis Info 
Wieczór

02:10 Plus - minus 
- magazyn

02:20 Telewizja 
Objazdowa

02:50 Komentarz 
- Świat

03:00 Sportowy 
Wieczór

03:20 Było, nie minęło
03:45 Serwis Info
04:10 Forum
04:50 Oblicza Armii

- magazyn
05:15 Plus - minus 

- magazyn

14:50 Prorocy mówią 
z ikon - reportaż

15:10 Okna sztuki
15:25 Męska przygoda 
15:50 Hit generator 
16:40 E - lementarz 
17:00 Teleexpress
17:15 Bajkonurrr
17:30 Reportaż
18:00 Polskie ślady 

w Bułgarii - reportaż
18:25 Hity satelity
18:45 Plebania
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:15 Klan - telenowela
20:40 Na dobre i na złe

- serial TVP
21:35 Porozmawiaj z... 
22:10 Kino Sąsiadów: 

Wesoły autobus 
- komedia

24:00 Serwis Info 
Wieczór

00:10 Pogoda Info 
Wieczór

00:13 Polska dobrze 
smakuje - Pan Karp 

00:35 Magazyn prze-
chodnia - Pożyczanie 
- magazyn

00:50 Plebania 
- telenowela TVP

01:15 Dobranocka 
01:30 Wiadomości
01:55 Sport
02:00 Klan - telenowela
02:25 Na dobre i na złe 

- serial TVP
03:15 Porozmawiaj z... 

- talk-show

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
07:00 Granie 

na śniadanie 
08:00 Brzydula 

- serial obyczajowy
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Kuchenne 

koszmary 
12:05 Telesklep
12:35 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
13:05 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

14:05 Salon Gry 
14:45 Kobra: 

Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
- serial fabularno
-dokumentalny

17:55 Brzydula
- serial obyczajowy

18:25 Detektywi - serial 

Gdzie jest generał - komedia, TVP1, godz. 09:15. Akcja filmu 
toczy się w ostatnich dniach wojny na obecnych ziemiach za-
chodnich. W starym zamku zatrzymał się hitlerowski generał, 
który z małą eskortą, próbuje przebić się do swoich wojsk. 

Kocham Cię Polsko - zabawa quizowa, TVP2, godz. 21:10
Muzyczno-rozrywkowy guiz, w którym konkurują ze sobą 
dwie drużyny. Każdą z nich prowadzi kapitan wspierany 
przez trzy znane osoby reprezentujące trzy różne pokolenia.

BEZPIECZNE PIASKOWNICE
Piaskownice są doskonałym miejscem zabaw dla dzieci, dlatego Państwowy Po-

wiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie przypomina o konieczności wymiany pia-
sku w piaskownicach w okresie wiosennym na placach osiedlowych, w przedszko-
lach, szkołach i innych miejscach, w których przebywają dzieci. Zwierzęta domowe 
i bezdomne załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na trawnikach, skwerkach, ale-
jach powodując tym samym widoczne i uciążliwe zanieczyszczenia. Zalegające w 
glebie odchody są źródłem przenoszenia wielu chorób zakaźnych i zakażeń. Jaja 
pasożytów są bardzo odporne na działanie czynników fizycznych 

i biologicznych. W środowisku mogą przeżyć nawet kilka lat. Dzieci bawiące się 
w piaskownicy narażone są między innymi na zakażenie owsicą, lambliozą, bąblo-

wicą, toksoplazmozą, toksokarozą oraz tasiemczycą. W związku z tym Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie apeluje do administratorów, dyrektorów  
szkół i przedszkoli, właścicieli psów oraz rodziców i opiekunów o:

-wymianę piasku co najmniej 2 razy w ciągu sezonu letniego (raz przed sezonem, 
drugi raz w połowie sezonu),

-właściwe zabezpieczenie piaskownic tak, aby uniemożliwić  do nich dostęp ko-
tom oraz psom,

-wyprowadzanie psów i kotów na smyczy oraz sprzątanie odchodów po swoich 
ulubieńcach,

- przestrzeganie podstawowych zasad higieny (mycie rąk przez dzieci po powro-
cie  

z podwórka),
-unikanie jedzenia przez dzieci w trakcie zabaw w  piaskownicy.
Należy również pamiętać o systematycznym odrobaczaniu naszych zwierząt.

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Kępnie                                                     

 Higiena Dzieci i Młodzieży
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08:00 Dla niesłyszących: 
Echa Panoramy

08:30 Porozmawiaj z... 
09:00 Sposób na zdrowie 

- magazyn
09:15 Okna sztuki 
09:30 Janka - serial TVP
10:00 30 lat PPA 

- Gwiazdy - cykl 
reportaży

10:35 Wojciech 
Cejrowski boso przez 
świat: Maniok 

11:00 Złotopolscy 
- telenowela TVP

11:30 Pamiętaj o mnie 
11:45 Opowieści wiatru 

i morza - magazyn 
12:05 Makłowicz w 

podróży: Mołdawia 
12:35 Wideoteka 

dorosłego człowieka 
13:00 Wiadomości
13:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
14:10 Dzika Polska

- serial dokumentalny

05:45 Szczęśliwa 
karta - serial

06:35 Europejskie 
safari: Sarna - cykl 
dokumentalny

06:45 Smaki polskie 
- magazyn kulinarny

07:00 Dzień dobry 
w sobotę - program 
poradnikowy

07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Przygody pana 

Michała - Tajemnica 
Azji - serial historycz-
no-przygodowy TVP

08:45 Pegaz - magazyn
09:10 Ziarno - magazyn
09:40 Dlaczego de-

mokracja?: Proszę, 
głosujcie na mnie 
- cykl dokumentalny

10:45 Czterej pancerni
i pies - serial TVP

11:55 Zwierzęta świata: 
Bobaki. Na stepach 
Kazachstanu. - film 
dokumentalny

12:30 Kuchnia 
z Okrasą - Słodki 
świat czekolady

13:00 Wiadomości
13:10 Śmiechu warte 

- program rozrywkowy
13:35 Callas i Onassis 

część 1 - film 
biograficzny

15:15 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

16:05 Moda 
na sukces - serial

17:00 Teleexpress 
17:20 300 % normy

- teleturniej
18:00 Młodzi muszkiete-

rowie - serial 
19:00 Wieczorynka: 

Myszka Miki i przyja-
ciele - serial 

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Hit na sobotę: 

Casino Royale 
- film akcji 

 Kolejna, 21. już część 
przygód Jamesa Bon-
da - agenta wszech 
czasów w szeregach 
brytyjskiego kontr-
wywiadu. Tym razem 
jednak twórcy posta-
nowili powrócić do 
korzeni, tj. początków 
szpiegowskiej kariery 
głównego bohatera 
- okresu, w którym 
uzyskuje on dopiero 
status podwójnego 
zera, czyli „licencję na 
zabijanie”. Młody agent 
zapowiada się na tyle 
obiecująco, że szefowa 
wywiadu, M, zleca mu 
pierwszą ważną misję. 

22:55 Męska rzecz...: 
Clementine - film 
fabularny

00:45 Weekendowy 
magazyn filmowy 
- magazyn

01:15 Kino nocnych 
marków: Podwodny 
dramat - film fabularny

02:50 Telezakupy

05:15 Dla niesłyszących: 
Echa Panoramy

05:55 Dwójka Dzieciom: 
Rodzina Leśniewskich 
- serial przygodowy

06:25 Spróbujmy 
razem - magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Magazyn Ligi 
Mistrzów

07:30 Poezja łączy ludzi
07:35 M jak miłość 

- serial TVP
08:30 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
09:30 Zmiennicy 

- serial TVP
10:40 Nie tylko dla pań: 

Ostatni dzień Diany 
- film dokumentalny

11:30 Kulturalni 
- magazyn

11:55 Magazyn Ekstra-
klasy - Szybka piłka 
- konkurs

12:00 Gwiazdy 
w południe: Tragedia 
Neptuna - film akcji

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:05 Kocham Cię 
Polsko - zabawa 
quizowa

16:25 Uważaj na 
kioskarza - program 
satyryczny

16:55 Święta wojna
- serial TVP

17:25 Rajskie klimaty 
- serial obyczajowy

17:50 Słowo 
na niedzielę 

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:59 Pogoda
19:00 Fort Boyard 

- prolog - reality show
19:05 Fort Boyard 

- reality show
20:05 Tancerze - serial 

obyczajowy TVP
21:05 Tancerze - Kulisy
21:10 Kabaretowy Klub 

Kanapowy - Paranie-
normalni górą 
- program kabaretowy

22:15 Weekendowe Kino 
Dwójki: Terminator 2:
Dzień sądu - film 
science fiction 

 T-1000 nowy prototyp 
robota mogącego 
zmieniać kształt zosta-
je wysłany na ziemię, 
aby zgładzić Johnna 
Connora w młodości. 
John z przyszłości 
wiedząc o tym wysyła 
przeprogramowanego 
Terminatora - robota 
którego pozna jego 
matka, aby bronił 
chłopca. Okazuje się, 
że powstaniu Sky-Net 
można zapobiec. 

00:40 Weekendowe 
Kino Dwójki: Prze-
praszam, czy tu biją? 
- film sensacyjny

02:15 Smaczne Go! 
- magazyn kulinarny

03:05 Zakończenie dnia

05:55 Info Poranek
07:45 Pasmo regionalne
08:30 Serwis Info Pora-

nek, Gość poranka
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info, 

Pogoda
09:10 Korespondent TVP 

o Poranku
09:15 Serwis info, 

Serwis sportowy
09:30 Serwis info, 

Pogoda
10:00 Gość poranka
10:15 Info poranek
10:30 Serwis info, 

Pogoda
11:00 Było, nie minęło
11:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
12:00 Kowalski 

i Schmidt
12:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
12:50 Pięć minut dla 

zdrowia - magazyn
12:55 Dach nad głową 

05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Kapitan Flamingo 

- serial animowany
06:45 Yin! Yang! Yo!

- serial animowany
07:15 Gadżet i Gadżeti-

nis - serial animowany
07:45 Action Man 

A.T.O.M. - serial
08:15 Mel - film familijny
 Podczas wakacji u 

dziadka, dwóch braci 
spotyka i zaprzyjaź-
nia się z olbrzymim 
żółwiem, któremu dają 
na imię Mel. 

10:15 Ewa gotuje 
- program kulinarny

10:45 South Beach 
- serial obyczajowy

 Matt i Vince są naj-
lepszymi przyjaciółmi, 
którzy, w nadziei na 
lepszy los, porzucają 
Brooklyn.

12:45 Czarodziejki 
- serial obyczajowy
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13:45 Studio F1 
14:00 FORMUŁA 1 GP 

Hiszpanii - kwalifikacje 
15:00 Studio F1 
15:15 Najśmieszniejsze 

Momenty Świata
16:15 Gra Wstępna 

- program rozrywkowy
17:15 Przygody 

Merlina - serial
18:15 Synowie 

- serial obyczajowy
 Wieczór panieński.

W pubie „Vabik” ma 
być zorganizowany 
wieczór panieński. 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Co nowego

u Scooby’ego? 
- serial animowany

20:00 Jak oni śpiewają 
- program rozrywkowy

22:00 Studio Lotto 
22:30 Gala Boksu Gdy-

nia: D. Jonak
23:30 Diabolique - thriller 

psychologiczny
 Brutalny i egoistyczny 

Guy Baran, dyrektor 
podupadłej szkoły z 
internatem, zawładnął 
losem dwóch kobiet: 
eterycznej, słabowi-
tego zdrowia żony 
i kipiącej energią, 
seksownej kochanki.

01:40 Nagroda 
gwarantowana

02:40 Tajemnice losu

17:25 Łapać 
złodzieja 

18:00 Milionerzy 
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! 
20:00 Niania 

- serial komediowy
21:10 Teściowie 

- komedia
23:10 Amerykański

ninja IV - film 
sensacyjny 

 Agent CIA Carl Brack-
stone, właśnie bierze 
ślub, gdy otrzymuje 
sygnał do natychmia-
stowego stawienia się 
na spotkanie z szefem. 
Towarzyszy mu 
przyjaciel i świadek na 
ślubie Sean Davidson. 
Szef wysyła ich na 
misję odbicia czterech 
komandosów z rąk 
szalonego pułkownika 
Melgrewa. Carl i Sean 
przedostają się w 
pobliże bazy Melgrewa. 
Udaje im się dostać do 
środka, ale ich obec-
ność zostaje wykryta 
i obaj wpadają w ręce 
ninja.

01:10 Niania - serial 
komediowy

01:40 Uwaga! 
02:00 Nocne granie 
03:20 Nic straconego

13:10 Aleja gwiazd 
na L4 - magazyn 

13:30 Serwis Info, Pogo-
da, Serwis sportowy

14:00 Oblicza Armii 
- magazyn

14:30 Serwis info, Pogo-
da, Serwis sportowy

15:00 Debata 
po europejsku

15:30 Serwis info, Pogo-
da, Serwis sportowy

16:00 Trudny rynek
16:30 Serwis info - dla 

niesłyszących, Pogoda
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Studio Wschód 
17:30 Serwis Info 
17:35 Studio Wschód 
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Miejsca przeklęte 
20:30 Serwis Info
21:00 Raport z Polski
21:30 Serwis info, 

Pogoda
21:45 Pasmo regionalne
22:30 Serwis info
23:00 Sportowy wieczór
23:30 Patrol
23:50 Żużlowe Grand 

Prix
00:40 Listy do PRL-u
00:50 Pegaz - magazyn
01:10 Raport z Polski 
01:40 Debata po euro-

pejsku
02:05 Było, nie minęło
02:35 Studio Wschód
03:05 Serwis Info
03:35 Patrol
03:55 Dach nad głową

14:35 Made in Poland 
15:05 Szaleństwa Panny 

Ewy - serial TVP
16:00 Śniadanie na 

podwieczorek
17:00 Teleexpress
17:15 Pamiętaj o mnie
17:30 Telewizja na 

celowniku bezpieki
18:25 M jak miłość 

- serial TVP
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
21:10 Kino Mistrzów: 

Skok - dramat
22:40 Kocham Cię Pol-

sko - zabawa quizowa
24:00 Wideoteka 

dorosłego człowieka 
00:25 M jak miłość 

- serial TVP
01:15 Dobranocka za 

oceanem: Przygody 
kota Gotfryda - serial 
animowany

01:30 Wiadomości
01:50 Sport
02:00 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
02:50 Telewizja na 

celowniku bezpieki
03:40 Pamiętaj o mnie
03:55 Złotopolscy 

- telenowela TVP
04:20 Kino Mistrzów: 

Skok 
- dramat

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
08:00 Automaniak 

- program 
motoryzacyjny 

08:30 Dzień
dobry TVN 

10:55 Pascal: po prostu 
gotuj - program 
kulinarny

11:30 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

13:20 You can dance 
- Po prostu tańcz!
- program rozrywkowy

15:05 Brzydula 
- serial obyczajowy

 Wzruszająco-zabawna 
historia Uli Cieplak, 
mało urodziwej i nie-
zamożnej dziewczyny, 
która rozpoczyna pracę 
w renomowanej firmie 
zajmującej się, potocz-
nie mówiąc, pięknem, 
czyli w Domu Mody 
Febo & Dobrzański.

Kino nocnych marków: Podwodny dramat - film fabularny, 
TVP1, godz. 01:15. Wahadłowiec Discovery ulega uszkodze-
niu, sytuacja staje się krytyczna. Załoga prosi dowództwo 
w Houston o zezwolenie na awaryjne lądowanie.

Gwiazdy w południe: Tragedia Neptuna - film akcji, TVP2, 
godz. 12:00. Atomowy okręt podwodny „Neptun”, dowodzony 
przez kapitana Paula Blancharda, po 11 dniach manewrów 
zmierza do macierzystej bazy marynarki wojennej.

06:00 Klan 
- telenowela TVP

07:50 Śniadanie 
na podwieczorek

08:50 M jak miłość 
- serial TVP

09:35 Milusiaki
- serial animowany 

09:55 Transmisja 
Mszy Świętej 

12:50 Słownik polsko@
polski - o kulturze 
języka polskiego

13:15 Złotopolscy
- Szekspir bez kwan-
tów - telenowela TVP

13:45 Bzik kulturalny 
- magazyn

14:15 Jan Serce 
- serial TVP

15:25 Dole i niedole 
Ułana Krechowieckie-
go - reportaż

15:55 Pamiętaj o mnie 
- koncert życzeń

16:10 Skarby nieodkryte 
- program edukacyjny

05:40 Szczęśliwa
karta - serial

06:30 Europejskie safari: 
Zaskroniec zwyczajny 
- cykl dokumentalny

06:40 Moja olimpiada 
- film dokumentalny

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie - Łagiew-
nikach 

08:00 Tydzień
08:20 Miś Fantazy

- serial animowany
08:35 Baśnie i bajki 

polskie: Bazyliszek 
- film animowany 

08:55 Domisie - Mów, 
co ci leży na sercu 
- program dla dzieci

09:25 Teleranek
09:55 Młoda godzina: 

Gwiezdne wojny: 
Wojny klonów 
- serial animowany

10:20 Pies przed sądem 
- film obyczajowy

11:55 Między ziemią 
a niebem - magazyn

12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią 

a niebem
- magazyn

13:00 Wiadomości
13:10 Od Rancza

do Rancza
13:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
14:10 Od Rancza 

do Rancza
14:20 Wtajemniczony 

cz. 1 - film fabularny
15:55 BBC w Jedynce: 

Dzikie Chiny - Shangri 
- La - serial
dokumentalny

17:00 Teleexpress 
17:20 Doręczyciel 

- serial obyczajowy
18:10 Jaka to melodia? 

- wydanie specjalne 
- teleturniej

19:00 Wieczorynka: 
Kubusiowe opowieści 

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
21:20 Zakochana 

Jedynka: Bursztynowy 
amulet cz. 1
- dramat

 Lato 1944 roku. 
Podczas gdy alianci 
bombardują niemieckie 
miasta, w letniej 
posiadłości barona von 
Ganski we wschodnich 
Niemczech odbywa się 
ślubne przyjęcie jego 
córki, Barbary.

23:05 Uczta kinomana: 
Niepokonany 
Seabiscuit 
- film fabularny

01:25 Kolekcja 
kinomana: Generał 
diabła - dramat

03:25 Zakończenie dnia

04:55 Dla niesłyszących: 
Słowo na niedzielę 

05:00 Męskie-żeńskie
- serial TVP

05:45 Złotopolscy 
- telenowela TVP

06:45 Sto tysięcy 
bocianów - serial 
dokumentalny TVP

07:20 M jak miłość 
- serial TVP

08:10 Magazyn Ekstra-
klasy - Szybka piłka 
- konkurs

08:15 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy

09:25 Zacisze gwiazd 
- Marcin Perchuć

10:00 Wojciech Cejrow-
ski boso przez świat: 
Łódź - cykl reportaży

10:35 Rodzinne oglą-
danie: Na ratunek 
Hawajom - film 
dokumentalny

11:25 Makłowicz 
w podróży: Portugalia 
- magazyn kulinarny

12:00 Gwiazdy 
w południe: Tajna 
wojna Harry’ego 
Frigga
- komedia

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:05 Mini Szansa 
- Lady Pank

16:05 Na dobre i na złe 
- serial TVP

17:05 Dzieciaki górą 
- teleturniej

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:59 Pogoda
19:05 Tak to leciało! 

- teleturniej
20:05 Magazyn Ekstra-

klasy - Szybka piłka
21:05 Dwójka 

w akcji: Włamanie 
na śniadanie 
- komedia sensacyjna

23:10 Na imię mi Earl
- serial komediowy

 Earl Hickey to 
drobny złodziejaszek, 
który niespodziewanie 
wygrywa na loterii 
100.000 dolarów. 
Gdy niefortunnie traci 
kupon, postanawia 
całkowicie odmienić 
swoje życie - chce 
naprawić wszelkie zło 
które wyrządził innym. 
Spisuje długą listę 
złych uczynków i wraz 
z młodszym bratem 
Randym próbują 
naprawić szkody. 

23:35 Magazyn Kocham 
Kino

00:10 Royal Philharmo-
nic Orchestra 
of London w Łodzi 
- koncert

01:05 Wania na 42 ulicy 
- dramat

03:05 Zakończenie dnia

06:20 Kowalski 
i Schmidt

06:45 Integracja
07:00 Wierzę, wątpię, 

szukam - magazyn
07:30 Serwis Info Dzień 

weekend, Pogoda
07:45 Pasmo regionalne
08:30 Serwis info, 

Pogoda
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Światowiec

- magazyn turystyczny
09:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
10:00 Antysalon Ziem-

kiewicza - magazyn
10:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
10:50 Debata TVP Info 
11:30 Serwis Info
12:00 Telewizja Objazdo-

wa - cykl reportaży
12:30 Serwis Info, Pogo-

da, Serwis sportowy
12:50 Pięć minut 

dla zdrowia

05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Pokemon 

- serial animowany
06:45 Miejskie szkodniki 

- serial animowany
07:15 Power Rangers 

- serial przygodowy
08:15 Co nowego 

u Scooby’ego? 
- serial animowany

09:15 Anastazja 
- animowany 
film familijny

 Pasjonująca historia 
zaginionej rosyjskiej 
księżniczki - Anastazji 
i jej niewiarygodnych 
poszukiwaniach praw-
dziwej tożsamości. 

11:15 Krótkie spięcie II 
- komedia familijna

13:45 Studio F1 
14:00 FORMUŁA 1 GP 

Hiszpanii - Wyścig 
16:00 Studio F1 
16:15 Papi i dziewczyny 

- komedia
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17:45 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

 Alutka jako przyszła 
matka coraz śmielej 
rozwija swoje koncep-
cje wychowawcze...

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Co nowego 

u Scooby’ego? - serial
20:00 CSI: Kryminalne 

zagadki Nowego Jorku 
- serial kryminalny

 Nowojorski iluzjonista, 
Luke Blade przygo-
tował show, jakiego 
to miasto długo nie 
zapomni. 

21:00 Wzór - serial 
kryminalny

22:00 Studio Lotto 
22:05 Kości - serial 

kryminalny
 W podejrzanych 

wypadku samochodo-
wym zginęła młoda ko-
bieta - ofiara wypadła z 
drogi, a potem została 
zabita i dla zatarcia 
śladów, podpalona. 

23:05 Porzucona - thriller
 Katie przeżywa ciężkie 

chwile. Niedługo 
czekają ją ostatnie 
egzaminy i obrona 
pracy magisterskiej.

01:05 Magazyn sportowy 
03:05 Tajemnice losu
04:05 Zakazana kamera
05:00 TV Market

18:00 Milionerzy 
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! 
20:00 Taniec

z gwiazdami
- program rozrywkowy

21:45 Teraz albo nigdy 
- serial obyczajowy

22:45 Taniec 
z gwiazdami - kulisy 

23:15 Seks 
w wielkim mieście
- serial komediowy

23:50 Czarna eskadra
- film wojenny 

 Głównego bohatera 
Hannibala Lee poznaje-
my w czasie szkolenia 
w bazie wojskowej w 
Tuskegee w Alabamie. 
On i jego koledzy 
mimo wysokich kwa-
lifikacji, spotykają się 
z rasistowskimi uprze-
dzeniami dowódców. 
Ważne misje powie-
rzane są tylko białym 
lotnikom. Dopiero gest 
żony prezydenta USA 
Eleanor Roosevelt, któ-
ra odwiedza Tuskegee 
i wsiada do samolotu 
z jednym z czarnoskó-
rych pilotów i sprawia 
że stereotypy zostają 
przełamane.

01:50 Uwaga! 
02:10 Nocne granie

13:00 Teleplotki
13:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
14:00 Czas Seniora 
14:30 Serwis Info
14:55 Serwis sportowy
15:00 Reportaże z praw-

dziwego zdarzenia
15:15 Globalna wioska
15:30 Serwis info
16:00 Sprint przez 

historię Przemysława 
Babiarza - magazyn

16:30 Serwis info 
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Magazyn Świat
17:30 Serwis Info
17:35 Magazyn Świat
18:00 Pasmo regionalne
20:30 Serwis Info
20:50 Młodzież kontra
21:30 Serwis Info
21:45 Pasmo regionalne
22:30 Serwis info
23:00 Sportowa 

iedziela
00:00 Światowiec 
00:25 Listy do PRL-u
00:30 Antysalon Ziem-

kiewicza - magazyn
01:00 Magazyn Świat
01:30 Miejsca Przeklęte 
01:55 Serwis Info
02:20 Młodzież kontra
02:55 Telewizja Objazdo-

wa - cykl reportaży
03:20 Teleplotki
03:45 Debata TVP
04:20 Serwis Info
04:45 Sportowa 

niedziela

16:35 Zaproszenie
17:00 Teleexpress
17:15 Rozmowy na 

temat... - Kompozytor 
muzyki filmowej

17:30 Mini Szansa - Feel
18:25 M jak miłość 

- serial TVP
19:15 Dobranocka: Buli 

- serial animowany
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Oficer - serial TVP
21:10 Hit generator 

- widowisko muzyczne
22:05 Szkoda gadać

- program rozrywkowy
22:25 Czas dla kibica: 

Koszykówka mężczyzn 
- PLK: Finał play - off 

24:00 M jak miłość
- serial TVP

00:45 Ziarno - magazyn
01:15 Dobranocka za 

oceanem: Buli - serial 
01:30 Wiadomości
01:50 Sport
02:00 Oficer - serial TVP
02:55 Zaproszenie
03:15 Złotopolscy 

- telenowela TVP
03:40 Pamiętaj o mnie 
03:50 Jan Serce

- serial TVP
05:15 Dole i niedole 

Ułana Krechowieckie-
go - reportaż

05:45 Rozmowy 
na temat... 

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
08:00 Niania 

- serial komediowy
08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 Kawa na ławę 
11:45 Teraz albo nigdy 

- serial obyczajowy 
 W serialu pojawi się 

grono nowych postaci 
- głównie kobiecych, 
które będą miały 
niebagatelny wpływ na 
losy głównych boha-
terów. Zapowiada się 
wiele zmian zarówno w 
ich życiu zawodowym 
jak i uczuciowym.

12:45 39 i pół 
- serial obyczajowy

13:45 Niania 
- serial komediowy

14:55 Co za tydzień 
15:25 Łapać 

złodzieja 
16:00 Richie milioner 

- komedia

Wtajemniczony cz. 1 - film fabularny, TVP1, godz. 14:20. 
Thomas von Gall opowiada o dramatycznych wydarzeniach 
ze swego krótkiego życia. Historia  zaczyna się latem 1942 
roku, dokładnie w jedenaste urodziny chłopca.

Gwiazdy w południe: Tajna wojna Harry’ego Frigga - kome-
dia, TVP1, godz. 12:00. Kwiecień 1943 roku. Po bitwie pod 
Tobrukiem alianci docierają do Tunisu. Pięciu generałów 
brygady zażywa rozkoszy kąpieli w łaźni tureckiej.

08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Jedynkowe 

Przedszkole 
09:00 My Wy Oni 
09:25 Szkoda gadać
09:45 Szaleństwa Panny 

Ewy - serial TVP
10:40 Telewizja na 

celowniku bezpieki: 
Świadomy przekaz 

11:35 Plebania 
- telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:10 Klan - telenowela
12:35 Na dobry początek 
12:50 Dole i niedole 

Ułana Krechowieckie-
go - reportaż

13:15 M jak miłość 
- serial TVP

14:00 Stawka większa 
niż życie - serial TVP

14:55 Forum
15:35 Dach nad głową
15:50 Podróżnik 

06:00 Kawa 
czy herbata? 

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Bajki rosyjskie 

- Czarodziejski skarb
- film animowany

09:00 Budzik - Makarony
09:30 Wesołe łotrzyki

- serial komediowy
09:55 Detektyw Foyle II 

- serial kryminalny 
11:35 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Taki pomysł 

- cykl reportaży
12:40 Plebania

- telenowela TVP
13:05 Klan

- telenowela TVP
13:35 Jaka to melodia? 

- wydanie specjalne 
- teleturniej

14:20 Zwierzęta świata: 
Tygrysy w ukrytej 
kamerze cz. 2 - serial 
dokumentalny

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:10 Janosik 

- serial TVP 
 Trzynasto-odcinkowy 

serial telewizyjny, któ-
rego scenariusz filmu 
powstał na podstawie 
legend o tatrzańskim 
zbójniku. W filmie jest 
dużo humoru i zabaw-
nych scen. Nie brak 
widowiskowych bójek 
i walk, szaleńczych 
jazd na koniu, a nawet 
upadków ze skały. 
Każdy z 13 odcinków 
opowiada odrębną, 
zamkniętą historię. 
W sumie stanowią 
one opowieść o 
przygodach zbójnickiej 
kompanii, do której 
trafia Janosik...

16:05 Moda 
na sukces - serial

17:00 Teleexpress 
17:20 Temat dnia
17:35 Klan 

- telenowela TVP
18:00 Jaka to melodia?
18:30 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300 % normy
19:00 Wieczorynka: 

Garfield i przyjaciele 
- serial animowany 

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Teatr Telewizji: 

Farsa z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
- spektakl teatralny

21:30 Megaloteria
- losowanie tygodnia

21:35 Wiktory 2008 
22:25 Dobre kino: Układ 

- dramat
00:40 Na własne oczy: 

Po tamtej stronie 
- film dokumentalny

01:20 Rozgrywki 
- serial kryminalny

02:30 Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy
- telenowela TVP

06:25 Dwójka Dzieciom: 
Bodzio - mały helikop-
ter - serial animowany 

06:40 Telezakupy
07:15 Przystanek praca
07:35 M jak miłość

- serial TVP
08:30 Pytanie 

na śniadanie
10:45 Przygody Tarzana 

- serial przygodowy
11:15 Flipper - serial 
12:05 Magnum - serial
13:00 Sto tysięcy 

bocianów - serial 
dokumentalny TVP

13:30 Znaki czasu 
- magazyn 

 Program prezentuje 
najciekawsze w kraju 
i świecie inicjatywy 
środowisk parafialnych 
służące człowiekowi 
i budowaniu Kościoła 
jako wspólnoty.

13:50 Magazyn Ekstra-
klasy - Szybka piłka 
- konkurs

13:55 MASH - serial 
komediowy

14:25 Dla niesłyszących: 
Na dobre i na złe 
- serial TVP

15:20 Fort Boyard 
- reality show

16:15 Fort Boyard 
- kulisy

16:25 Córki McLeoda 
- serial obyczajowy

17:15 Kontakt
17:55 Kocham Cię 

Polsko (konkurs sms)
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:59 Pogoda
19:05 Koło fortuny

- teleturniej
19:35 Uważaj na 

kioskarza - program 
satyryczny

20:05 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy

20:40 M jak miłość 
- serial TVP

21:30 Kulisy serialu 
„M jak miłość” 

21:40 Tomasz Lis
na żywo - talk-show

22:45 Tancerze - serial 
obyczajowy TVP

23:45 Tancerze - Kulisy
23:50 Kryminalne 

zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny

00:50 Wieczór artystycz-
ny: STS (Studencki 
Teatr Satyryków) 
- film dokumentalny

01:35 Wieczór 
Melomana: Henryk 
Mikołaj Górecki 
- kantata o św. Wojcie-
chu - koncert zareje-
strowany na Wawelu 
w 2004 roku z okazji 
przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej

02:20 Zakończenie 
programu

05:55 Info Poranek
07:45 Pasmo regionalne
08:00 Gość poranka
08:15 Serwis info, 

przegląd portali inter-
netowych, Pogoda

08:30 Serwis info
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info
09:10 Korespondent TVP 

o Poranku
09:15 Serwis info, Ser-

wis sportowy, Gość 
poranka

10:15 Biznes - otwarcie 
dnia - magazyn

10:30 Serwis info
11:15 Serwis kulturalny
11:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
12:00 Serwis Info Dzień
12:15 Biznes
12:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
13:10 Raport z Polski
13:30 Serwis Info, 

Serwis sportowy

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Żar młodości

- serial obyczajowy
07:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Jak oni śpiewają 

- program rozrywkowy
10:15 Miodowe Lata 

- serial komediowy
11:00 Malanowski i 

Partnerzy - serial fabu-
larno-dokumentalny

 Detektywi otrzymują 
zlecenie od firmy 
ubezpieczeniowej, aby 
obserwować Mariusza 
Bykowskiego.

11:30 Samo życie 
- serial obyczajowy

12:00 Dzień kangura 
13:00 Tajemniczy 

element - serial
14:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
14:45 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy
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15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja

- magazyn reporterów
16:30 Malanowski

i Partnerzy - serial 
fabularny

17:00 Ostry dyżur 
- serial obyczajowy

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

 Grzegorz nie potrafi 
zrozumieć Oli. Nama-
wia córkę, żeby po 
prostu wydała dilerów. 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie

- serial obyczajowy
20:00 MEGA HIT: Nie-

obliczalny - film akcji
 Gdy skorumpowani 

agenci CIA wyko-
rzystują jako kuriera 
swego byłego kolegę 
Jacka Fostera do prze-
mycenia śmiertelnego 
wirusa poza Stany, 
nie mają pojęcia jaką 
nieopanowaną furię 
wywołają. 

22:00 Studio Lotto 
22:10 Pod kluczem

- dramat
00:20 Fala zbrodni 

- serial sensacyjny
01:20 Nagroda 

gwarantowana
02:20 Zakazana kamera
03:50 Tajemnice losu

17:55 Brzydula 
- serial obyczajowy

18:25 Detektywi 
- serial fabularno
-dokumentalny 

 Marzena Fliegel to 
prywatny detektyw. 
Po 24 latach służby w 
policji otworzyła biuro 
detektywistyczne. 
Od listopada 2005 r. 
prowadzi je wspólnie 
z Maćkiem Friedkiem. 
Zostali wspólnikami...

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:05 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
20:45 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

21:30 Szymon Majewski 
Show - program 
rozrywkowy

22:35 Teraz my!
23:20 Superwizjer 
23:55 Rodzina 

Soprano - serial 
sensacyjny 

01:00 Wydanie drugie 
poprawione 

01:30 Co za tydzień 
01:55 Uwaga! 
02:15 Nocne granie 
03:35 Rozmowy w toku 
04:30 Nic straconego

14:15 Biznes, Pogoda
14:30 Serwis info
15:00 Serwis Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info, 

Pogoda
16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis info 

- dla niesłyszących, 
Prognoza pogody

16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz - Świat
17:30 Serwis info
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta
21:05 Telekurier
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Plus - minus 
22:30 Serwis Info 
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info, 

Pogoda
00:00 Uzależnienie 
00:20 Kobieta w świecie 

przemocy - film dok.
01:00 Wokół toru 
01:30 Minęła 20-ta - pro-

gram publicystyczny
02:10 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
02:30 Serwis Info
02:55 Plus - minus
03:05 Patrol
03:30 Komentarz - Świat
03:40 Sportowy Wieczór
04:00 Studio Wschód
04:30 Serwis Info
04:55 Minęła 20-ta

16:10 My Wy Oni 
16:35 Opowieści 

wiatru i morza 
17:00 Teleexpress
17:15 Jedynkowe 

Przedszkole
17:45 Dzika Polska 
18:15 Z archiwum IPN
18:50 Plebania 

- telenowela TVP
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Klan - telenowela
20:40 Sportowy tydzień
21:10 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
22:05 Wiktory 2008
22:50 Nasz reportaż 
23:15 Forum
24:00 Serwis Info
00:13 Dzika Polska 

- serial dokumentalny
00:35 Na dobry początek 

- Raz Dwa Trzy
00:50 Plebania 

- telenowela TVP
01:15 Dobranocka 

za oceanem
01:30 Wiadomości
01:55 Sport
02:00 Klan - telenowela
02:25 Sportowy tydzień
02:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy
03:50 Nasz reportaż 

- Z biegiem Bugu cz. 1
04:15 Opowieści wiatru 

i morza - magazyn
04:35 Z archiwum IPN

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
07:00 Granie

na śniadanie 
08:00 Brzydula 

- serial obyczajowy
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Pascal: po prostu 

gotuj - program
kulinarny

11:35 Proste 
życie - serial

12:05 Telesklep
12:35 Taniec z gwiaz-

dami - program 
rozrywkowy

14:15 Taniec 
z gwiazdami - kulisy 

14:45 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

15:45 Rozmowy 
w toku 

16:55 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 
- serial fabularno
-dokumentalny

Rozgrywki - serial kryminalny, TVP1, godz. 01:20. Akcja 
sześcioodcinkowego serialu została osadzona w realiach 
współczesnego Londynu. Stephen Collins, dowiaduje się 
o tragicznej śmierci swojej młodej asystentki, Soni Baker.

Tancerze - serial obyczajowy, TVP2, godz. 22:45. Helena 
poszukuje nowych pomysłów, które uatrakcyjnią szkolny pro-
gram zajęć. Mimo protestów Bernarda wybiera propozycję 
Jerzego, który jest za tematem o miłości.

08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Domisie
08:55 Moliki książkowe 
09:10 Magazyn Medycz-

ny - Miejski program 
badań profilaktycznych

09:25 Polska z bocznej 
drogi - Maratończyk

09:45 Zawodowcy
10:10 Z archiwum IPN 
10:40 Ranczo - serial
11:30 Plebania 

- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Klan 

- telenowela TVP
12:35 Na dobry początek 
12:45 Sportowy tydzień
13:20 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
14:10 Kocham Cię Polsko 
15:25 Bronisław Wildste-

in przedstawia 
16:00 Nasz reportaż 

- Z biegiem Bugu cz. 1

06:00 Kawa 
czy herbata? 

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Strażak Sam 

- serial animowany
08:45 Świnka Peppa 

- serial animowany
08:55 Jedynkowe 

Przedszkole 
- program dla dzieci

09:25 Zagubieni
z Lotu 29 - serial

09:55 Papież Benedykt 
XVI w Ziemi Świętej 
- transmisja z Meczetu 
Skały

10:50 Papież Benedykt 
XVI w Ziemi Świętej
- studio

11:00 Papież Benedykt 
XVI w Ziemi Świętej 
- transmisja modlitwy 
przy Ścianie Płaczu

11:30 Papież Benedykt 
XVI w Ziemi Świętej
- studio

11:40 Ciało to niemało 
- magazyn

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Tak jak w Unii
12:40 Plebania 

- telenowela TVP
13:10 Klan - telenowela
13:35 Jaka to melodia?
14:05 Podróżnik 

- Amboseli
14:25 Rzeczpospolita 

Niesprawiedliwa 
- cykl reportaży

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:13 300% normy 

- teleturniej
15:50 Przebojowa noc

- program rozrywkowy
15:55 Moda 

na sukces - serial
16:45 Celownik

- magazyn
17:00 Teleexpress 
17:20 Temat dnia
17:35 Klan - telenowela
18:00 Jaka to melodia?
18:30 Plebania 

- telenowela TVP
18:55 300% normy

- pytanie
19:00 Wieczorynka:

Mój przyjaciel królik 
- serial animowany  

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Herosi - serial
22:05 Karty na stół 

- wybory europejskie 
- talk-show

22:45 Perły Millennium. 
Taksówką na ciemną 
stronę - cykl 
dokumentalny

23:50 Snajper 
w Waszyngtonie: 
23 dni grozy 
- film fabularny

01:20 Rozgrywki 
- serial kryminalny

02:15 Telezakupy
02:30 Zakończenie dnia

05:40 Złotopolscy
- telenowela TVP

06:10 Dwójka Dzieciom: 
Bodzio - mały helikop-
ter - serial animowany

06:25 Telezakupy
07:00 Nasze dzieci

- reportaż
07:30 M jak miłość 

- serial TVP
08:30 Pytanie 

na śniadanie
11:00 Flipper - serial
11:50 Magnum - serial
12:50 Papież Benedykt 

XVI w Ziemi Świętej 
- transmisja wizyty 
w Wieczerniku

13:35 Kiedy w domu 
dużo dzieci - film 
dokumentalny

14:25 Dla niesłyszących: 
M jak miłość 
- serial TVP

15:20 Hit generator 
- widowisko muzyczne

16:20 Córki McLeoda 
- serial obyczajowy

17:10 Magazyn Ekstra-
klasy - Szybka piłka 
- konkurs

17:15 Kontakt
17:55 Kocham Cię 

Polsko (konkurs sms) 
18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:59 Pogoda
19:05 Koło fortuny 

- teleturniej
19:35 Wideoteka

dorosłego człowieka 
20:05 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
20:40 M jak miłość 

- serial TVP
21:35 Kulisy serialu 

„M jak miłość” 
21:45 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:50 Wieczór filmowy 

Kocham Kino: Plac 
Zbawiciela 
- dramat 

 Rzecz dzieje się 
współcześnie i opo-
wiada historię, która 
zdarzyła się naprawdę, 
a mogłaby zdarzyć się 
każdemu z nas. Młode 
małżeństwo z dwójką 
dzieci ma wkrótce 
odebrać klucze do 
własnego mieszkania. 
Ponieważ przezna-
czyli na to wszystkie 
pieniądze, muszą 
oszczędzać. Rezygnują 
z samodzielności i wy-
najmowanego miesz-
kania, przenosząc się 
do matki chłopaka. 
Dramat rozpoczyna 
się, gdy wychodzi 
na jaw, że developer 
zbankrutował.

00:50 Kocham kino 
na bis: W martwym 
punkcie - Sekretarka 
Hitlera - film 
dokumentalny

02:25 Zakończenie 
programu

05:55 Serwis Info
Poranek 

07:45 Pasmo regionalne
08:00 Gość poranka
08:15 Serwis Info
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info, 

Pogoda
09:10 Korespondent TVP 

o Poranku
09:15 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
10:00 Gość poranka
10:15 Biznes 

- otwarcie dnia
10:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
11:00 Serwis Info, 

Serwis kulturalny
11:30 Serwis Info Dzień
12:15 Biznes
12:30 Serwis info Dzień, 

Pogoda, Serwis 
sportowy

13:10 Raport z Polski
13:30 Serwis Info Dzień, 

Serwis sportowy

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Żar młodości

- serial obyczajowy
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

09:00 Rodzina 
zastępcza - serial 
obyczajowy

 W małżeństwie, jak 
to w małżeństwie 
od czasu do czasu 
zdarzają się kłótnie. 
Jednak nie każde 
małżeństwo stara się 
ratować osoba taka, 
jak ciocia Ula. Ula nie 
jest złym człowiekiem, 
ale czasem postępuje 
zbyt pochopnie i 
impulsywnie. 

10:05 Miodowe Lata
- serial komediowy

11:00 Malanowski 
i Partnerzy - serial fab.
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11:30 Samo życie 
- serial obyczajowy

12:00 Zamieńmy się 
żonami - reality show

13:00 Tajemniczy 
element - serial

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy

14:45 Świat według 
Kiepskich - serial 
komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:30 Malanowski 

i Partnerzy - serial fab.
17:00 Ostry dyżur 

- serial obyczajowy
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie 

- serial obyczajowy
20:00 Femme Fatale 

- dramat kryminalny
22:00 Studio Lotto 
22:30 CSI: Kryminalne 

zagadki Miami 
- serial kryminalny

00:30 Centrum - thriller
 Paul Hood zostaje 

szefem Centrum, 
specjalnej agencji... 

02:30 Nagroda 
gwarantowana

03:30 Tajemnice losu
04:30 Zakazana kamera

19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:05 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
20:45 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

21:30 39 i pół 
- serial obyczajowy

22:30 Kuba Wojewódzki 
- program rozrywkowy

23:30 Dexter II 
- serial kryminalny 

 Dexter, tytułowy 
bohater serialu, jest... 
seryjnym mordercą. 
Jednak nie zabija on 
przypadkowych 
i niewinnych ofiar. 
W dzieciństwie został 
przygarnięty przez 
policjanta Harry’ego, 
który nauczył go za-
spokajać swoje chore 
pragnienia - nazwał to 
„kodeksem”, który ma 
zezwalać bohaterowi 
wyłącznie na karanie 
osób, zasługujących 
na to. Od czasu 
śmierci Harry’ego nie 
ma nikogo kto znałby 
mroczną prawdę o 
Dexterze, nawet jego 
przybrana siostra Deb, 
która również jak i on 
pracuje w policji. 

00:35 Superwizjer 
01:10 Uwaga! 
01:30 Nocne granie 
02:50 Rozmowy w toku

14:15 Biznes, Pogoda
14:30 Serwis Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis Info Dzień, 

Serwis sportowy
16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis Info Dzień 
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz Świat
17:30 Serwis Info Dzień, 

Pogoda
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta - pro-

gram publicystyczny
21:05 Telekurier
21:30 Serwis info, 

Pogoda
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Plus - minus 
22:30 Serwis Info
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info, 

Pogoda
00:00 Młody Freud 

z Gazy - film dokum.
01:00 Minęła 20-ta 
01:50 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
02:05 Serwis Info
02:30 Plus - minus
02:45 Miejsca Przeklęte 

- cykl dokumentalny
03:05 Komentarz Świat
03:15 Sportowy Wieczór
03:40 Młodzież kontra
04:15 Serwis Info
04:40 Minęła 20-ta
05:20 Patrol
05:40 Raport z Polski

16:30 Wojciech Cejrow-
ski boso przez świat 

17:00 Teleexpress
17:15 Domisie 
17:40 Moliki książkowe 
17:55 Polska z bocznej 

drogi - Maratończyk
18:15 300% normy 
18:50 Plebania 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Klan - telenowela
20:40 Komentator

- magazyn
21:15 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy
21:45 Nasz spis 

powszechny 
22:15 Wideoteka 

dorosłego człowieka 
22:35 Biznes z gwaran-

cją - magazyn
23:00 Zagadki 

tamtych la
23:25 Bronisław 

Wildstein przedstawia 
24:00 Serwis Info
00:12 Skarby nieodkryte 
00:40 Na dobry początek 
00:50 Plebania

- telenowela TVP
01:15 Dobranocka 
01:30 Wiadomości
01:55 Sport
02:00 Klan - telenowela
02:25 Komentator 

- magazyn
03:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy

05:35 Uwaga! 
05:55 Telesklep
07:00 Granie 

na śniadanie 
08:00 Brzydula 

- serial obyczajowy
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Zostań top 

modelka 
12:05 Telesklep
12:35 Na Wspólnej

- serial obyczajowy
13:05 Milionerzy 
14:05 Salon Gry 
14:45 Kobra: Oddział 

specjalny - serial 
sensacyjny 

15:45 Rozmowy w toku 
16:55 Sąd rodzinny 

- serial fabularno
-dokumentalny

17:55 Brzydula 
- serial obyczajowy

18:25 Detektywi
 - serial fabularny

19:00 Fakty
19:30 Sport

Perły Millennium. Taksówką na ciemną stronę - cykl doku-
mentalny, TVP1, godz. 22:45. Afgański taksówkarz wiozący 
trzech pasażerów zostaje zatrzymany przez patrol amerykań-
ski. W pięć dni później umiera w więzieniu w Bagram.

Barwy szczęścia - serial obyczajowy, TVP2, godz. 20:05
Po wypadku Michał trafia do szpitala. Jego stan jest poważny 
- pozostaje w śpiączce. Dorota rozpacza. Kostek uważa, że 
Dorota powinna jak najszybciej sprzedać mieszkanie Wandy.
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Kiedy kobieta pragnie młodszego
Serce nie sługa, a miłość nie zna granic. Związek z młodszym partnerem, to nie tylko wspaniała przygoda, ale także silna więź uczuciowa. Metryka nie jest 

ważna, ale siła uczucia. Związek z młodszym partnerem może dowartościować, twórczo inspirować, mobilizować do pracy, do aktywnego życia. Dzisiejsze panie, 
to stuprocentowe kobiety, są atrakcyjne, zadbane i seksowne, nie muszą przełamywać starych stereotypów.

Jak wynika z badań statystycz-
nych związków kobiet z młod-
szym partnerem jest coraz wię-
cej. Nie zawsze jest to poważny, 
stały związek, czasem jest to krót-
kotrwała przygoda, czasem skok 
w bok, lub romans. Kobiety doj-
rzałe często wygrywają z młod-
szymi, dla nich wiek nie jest 
przeszkodą, przeciwnie, wtedy 
wiedzą, czego chcą, o czym ma-
rzą. I chociaż często to szalone 
zakochanie nie gwarantuje trwa-
łego związku, to może pozostać 
pięknym wspomnieniem.

Dorota (42) gm. Łubnice, przez 
rok czasu miała romans z młod-
szym od siebie kolegą z pracy.

Co Cię skłoniło do związania 
się z młodszym mężczyzną? Czy 
zafascynował Cię urok młodo-
ści, czy w twoim małżeństwie 
czegoś zabrakło?

Mój związek z Mateuszem trwał 
ponad rok. Właściwie był to typo-
wy biurowy romans. Mateusz był 
młodszy ode mnie o 12 lat. Dzi-
siaj patrząc z perspektywy 6-ciu 
lat mogę stwierdzić, że zauroczył 
mnie, tak zauroczyło mnie też 
jego młode ciało, inne podej-
ście do życia, beztroskość, którą 
niestety później skatalogowałam 
jako brak odpowiedzialności. 
Nie miałam wtedy potrzeby na-
wiązywania znajomości z innymi 
mężczyznami. Moje małżeństwo 
należało do w miarę udanych, 
miałam ustabilizowaną, niezłą 
sytuację materialną, także sek-
sualnie mąż całkowicie mnie za-
spokajał.

Więc dlaczego uległaś? Zako-
chałaś się?

Musiałam być zakochana w Ma-
teuszu, pragnęłam jego wizyt w 
moim biurze, czekałam na nie z 
niecierpliwością, rozmów z nim, 
ukradkowych spotkań, skradzio-
nych pocałunków, cudownych 
pieszczot. Lubiliśmy ze sobą 
przebywać, wystarczyło czułe 
spojrzenie i za chwilę spotykali-
śmy się w umówionym miejscu. 
Jako dojrzała kobiety bardzo 
dobrze czułam się z młodszym 
partnerem. Nie chodzi tylko o 
to, że ponownie przypomniałam 
sobie jak to jest być zakochanym, 
ale Mateusz dał mi poczucie, że 
wciąż jestem atrakcyjna, piękna 
i młoda, zmienił moje nastawie-
nie do życia.

Czy miałaś wyrzuty sumienia, w 
końcu zdradzałaś męża?

Otóż, nie. Nie miałam żadnych 
wyrzutów sumienia, a może 
powinnam mieć, skoro powie-
działam przed chwilą, że moje 
małżeństwo należało do uda-
nych. Miałam tą świadomość, że 
to chwilowy romans, przygoda, 
nie pragnęłam spędzić z Mate-
uszem reszty życia. Wiedziałam, 
że kiedyś się rozstaniemy, że nie 

możemy być razem. Nie chodzi-
ło o różnicę wieku, po prostu 
nie wyobrażałam sobie z nim 
przyszłości, wspólnego życia. W 
podświadomości zawsze sobie to 
powtarzałam.

Jak wyglądało to z jego strony?
Widziałam nieraz, że Mate-

usz zadręczał się, że nie jestem 
wolna, unikał mnie wtedy przez 
pewien czas, jakby gryzło go 
sumienie, nie trwało to długo. 
Niepotrzebnie. Ciągnęło nas do 
siebie. Spotykaliśmy się nawet 
wtedy, gdy miał już narzeczoną 
i planował ślub. Miałam krótką 
przerwę w pracy, gdy wróciłam 
nasz romans przybrał gwałtow-
nie na sile. Nasze pieszczoty 
zdecydowanie wykraczały poza 
granicę pocałunków i przytula-
nek, ale do pełnego aktu nigdy 
nie doszło.

Nie przeszkadzała ci różnica 
wieku? 

Zdecydowanie nie, właściwie 
nie pamiętałam, że jest tyle ode 
mnie młodszy, byłam tego świa-
doma, ale zbytnio nie skupiałam 
się na tym. Wiek nie grał roli, 
zadziałała chemia. Niefortunna 
sytuacja spowodowała, że urwa-
ło się nagle, zbyt szybko nawet 
na pozbieranie myśli. Przeżyłam 
chwile zauroczenia, romans z 
młodszym facetem, którego bar-
dzo lubiłam. Mam, co wspomi-
nać.

Czy żałujesz, że skończyło się 
równie szybko, jak zaczęło? 

Nie, nie żałuję. Nasz związek 
trwał ponad rok. Jeżeli dłużej by 
trwał, może wtedy trudniej by-
łoby mi pogodzić się, że... było 
i się skończyło. Nigdy tego nie 
żałowałam i nie mam zamiaru 
nigdy żałować. Widocznie tak 
miało być. Miałam przeżyć cu-
downe chwile i przeżyłam. Było, 
minęło.

Małgosia, (45) z Wieruszowa, 
przez cztery lata była w związku 
z młodszym o 15 lat Darkiem.

Małgosiu, wiem, że jesteś po 
przejściach, czy Darek, partner 
o 15 lat młodszy pojawił się w 
twoim życiu przypadkiem, czy 
świadomie nawiązałaś tę znajo-
mość? 

Powiem ci tak, zawsze miałam 
szczęście do młodszych chłopa-
ków, a później mężczyzn. Jak by-
łam młodą dziewczyną, to mnie 
to denerwowało, gdy na zabawie 
przychodziły po mnie tańczyć 
małolaty. No cóż, nieco później 
zmieniłam zdanie, już mi to nie 
przeszkadzało, ale wręcz impo-
nowało. Miałam męża starszego 
od siebie, małżeństwo się rozpa-
dło, także wiek nie ma istotnego 
znaczenia. Z Darkiem znaliśmy 
się z widzenia, z czasem nawią-
zaliśmy znajomość, później przy-
szło uczucie. Zamieszkaliśmy ra-
zem. Nigdy nie chciałam i nadal 

nie chcę być sama.
Mam rozumieć, że fakt, iż po-

dobasz się młodszym mężczy-
znom mile łaskocze twoje ego?

Powiedz mi, która kobieta by-
łaby z tego powodu niezadowo-
lona? Chora, albo głupia. Oczy-
wiście, że będąc kobietą dojrzałą 
doceniam to, że podobam się 
młodszym facetom. Wynika to 
również z tego, że czas obszedł 
się ze mną niezwykle łaskawie, 
nie wyglądam na swój wiek.

Liczyłaś się z opinią otoczenia, 
masz przecież dorosłego syna?

Mój syn wiedział, że zawiodłam 
się na jego ojcu, nie liczył, że kie-
dyś będziemy znów razem, dlate-
go nie miał nic przeciwko, abym 
ułożyła sobie życie u boku inne-
go mężczyzny. A z Darkiem miał 
bardzo dobry kontakt, bo dzie-
liła ich nieduża różnica wieku. 
Czy liczyłam się z opinią? Kiedyś 
tak, później już nie. Doszłam do 
wniosku, może nawet trochę za 
późno, że człowiek powinien ro-
bić to, co uważa za stosowne i nie 
zważać na innych, brać miłość i 
szczęście od losu, jak mu daje.

Wasz związek trwał cztery lata, 
dlaczego rozeszliście się, czy wy-
gasło to płomienne uczucie?

Mój związek z Darkiem był 
bardzo udany, to fantastyczny 
chłopak, było nam razem cu-
downie. Przeżyliśmy nieziemską 
przygodę, nasze życie seksualne 
było niezwykle żywiołowe, wręcz 
perwersyjne, był wspaniałym 
kochankiem. Wszystko było jak 
z bajki, miał w sobie tyle ener-
gii, że zarażał nią mnie. Życie z 
młodszym partnerem nabiera 
rumieńców, kolorytów, ale zwią-
zek taki budzi też zawiść innych. 
Nie to jednak było przyczyną 
rozstania.

Dlaczego nie jesteście nadal 
razem?

Darek wyjechał za granicę do pra-
cy. Przyjeżdżał, co jakiś czas, nadal 
byliśmy razem. Jakiś czas temu po-
stanowił, że zostanie tam na stałe, 
chciał, abym z synem przyjechała do 
niego, na stałe. Zaproponował mi 
wspólne życie, tyle, że za granicą. I 
wiesz, co się stało?

Rozsądek wziął górę!
Otóż to. Mam wykształcenie wyższe, 

stanowisko, własny dom, samochód. 
Pracowałam na to sama. Nie mo-
głam z tego zrezygnować, nawet dla 
wielkiej miłości z tak fantastycznym, 
młodym mężczyzną. Oczywiście bra-
łam, także pod uwagę dobro syna, a 
właściwie przede wszystkim jego.

Nie boisz się samotności?
A kto mówi o samotności? Kochana 

na starą miłość - najlepsza jest nowa 
miłość. Oczywiście, gdy kochamy zbyt 
mocno jest to trudne, a może niemoż-
liwe. Należy jednak próbować. Szczę-
ście i miłość jest niekiedy na wycią-
gnięcie ręki i z błahych powodów nie 
należy je odtrącać, nie warto.

Od blisko 10 lat Wacław (44) 
związany jest z Grażyną, która 
jest od niego starsza o 14 lat.

Wacku, wiem, że nie lubisz 
o sobie opowiadać, musiałam 
cię długo prosić, abyś zechciał 
opowiedzieć o twoim związku z 

Grażyną. Wybrałeś starszą part-
nerkę. Dlaczego?

Gdybyśmy się nie znali i gdy-
bym cię nie lubił, to raczej nikt 
nie wydobyłby ode mnie tych 
zwierzeń. Nie licz jednak, że do-
wiesz się wszystkiego.

Nie chcę wiedzieć wszystkiego. 
Chcę, abyś jako mężczyzna wypo-
wiedział się o związku ze starszą 
partnerką, jak to jest, bo jak do 
tej pory zebrałam wypowiedzi sa-
mych pań.

Ok. Jesteśmy z Grażyną ok. 10 lat. 
Z początku spotykaliśmy się sporadycz-

nie, łączył nas głównie seks. Później 
nasza znajomość przerodziła się w 
uczucie. Dobrze nam razem. Ja jestem 
wolny i Grażyna też już teraz jest wol-
na. Oficjalnie jesteśmy parą. Wszędzie 
chodzimy razem. Ubiegnę twoje na-
stępne pytanie i powiem, że wiek nie 

ma znaczenia jak się prawdziwie, doj-
rzale kocha. Nasze drogi się zeszły, tak 
miało widocznie być i jesteśmy razem 
szczęśliwi. To tyle.

Wielu boi się zaryzykować taki zwią-
zek, czy słusznie? Przecież możemy stra-
cić właśnie to, czego szukamy. Mówi 
się, że „miłość nie zna granic” lub 
„miłość przenosi góry”. Coś w tym jest.

Zwierzeń ze związków z młod-
szymi partnerami oraz niezwykle 
wyczerpującej relacji Wacława ze 
związku ze starszą od siebie part-
nerką wysłuchała 

Anna Świegot

Kiedy kobieta pragnie młodszego.

Wieruszów

XI Powiatowe 
Prezentacje Teatralne

Impreza miała miejsce 28 kwietnia w Wieruszowskim 
Domu Kultury.

Komisji przewodniczył jak zwykle niezmiennie od 11 lat Pan Je-
rzy Kaszuba - reżyser teatru amatorskiego z Sieradza.

Komisja Konkursowa po obejrzeniu wszystkich czterech przed-
stawień teatralnych postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zespół „Magia” ze Szkoły Podstawowej w Wyszanowie. 

Grupę prowadzi Pani Agnieszka Rybak
II miejsce zespół „Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej w Wieruszo-

wie. Zespół przygotowuje Pani Halina Biegańska
III miejsce zespół „Zespół teatralny „KUWAKA” ze Szkoły Pod-

stawowej w Biadaszkach prowadzony przez Panią Aldonę Kardo-
lińską

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce dla zespołu teatralnego „Pajacyk” z Gimnazjum Nr 1 w 

Wieruszowie prowadzonego przez Panią Katarzynę Miś-Prokop.
Ponadto Komisja wyróżniła nagrodami indywidualnymi następu-

jących wykonawców:
Karolina Bryła, Wojciech Gocha, Rafał Cygan, Samanta Brylak, 

Aleksandra Kania, Wojciech Matyja
Wiesia Opacka



6 maja 2009

wieruszów 19
Sokolniki

Absolutorium dla wójta
Na sesji Rady Gminy (28 kwietnia 2009 r.) w Sokolnikach radni udzielili wójtowi 

absolutorium za rok 2008. Była to pierwsza sesja RG, po aresztowaniu wójta i sekretarza 
gminy przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W porządku obrad przedsta-

wiono m.in. wykonanie budżetu za 2008r. oraz sprawozdanie z działalności GOSKiT.

XIX Sesję Rady Gminy Sokolniki 
zdominowało przyznanie przez Ko-
misję Rewizyjną i radnych absoluto-
rium dla wójta gminy Krzysztofa R., 
które wydaje się faktem spornym 
dla wielu osób. Z niemałym zain-
teresowaniem radni i obecni na 
sesji wysłuchali sprawozdań skarb-
nika gminy Marii Werbickiej, która 
przedstawiła wykonanie budżetu 
gminy za 2008r., Grzegorza Lewiń-
skiego z działalności Gminnego 
Ośrodka Sportu Kultury i Turysty-
ki, a także przedstawiono opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sie-
radzu w sprawie sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy Sokolniki 
za 2008r. 

Instytucja absolutorium wiąże się 
ze sprawowaniem funkcji kontrolnej 
przez radę w zakresie wykonania bu-
dżetu przez wójta. Ocenie poddana jest 
prawidłowość prowadzenia finansów 
w ramach przyjętego budżetu, a zwłasz-
cza bilans zrealizowanych wydatków i 

dochodów budżetowych do stanu wiel-
kości zaplanowanych. Zgodnie z prze-
pisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 
marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym wymagane jest coroczne sprawoz-
danie z wykonania budżetu, po którym 
zostaje udzielone absolutorium. 

Komisja Rewizyjna po zapozna-
niu się z wykonaniem budżetu za 
rok 2008 oraz opinii RIO wystąpi-
ła z wnioskiem do Rady Gminy w 
Sokolnikach o udzielenie wójtowi 
absolutorium. Radni przychylili się 
do wniosku komisji udzielając abso-
lutorium dla wójta za rok 2008.

 W związku z art. 199 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych

( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 
z późniejszymi zmianami ) Wójt 
Gminy Sokolniki przedstawia

sprawozdanie roczne z wykonania 
budżetu gminy za 2008 rok. (Omó-
wiła Maria Werbicka)

Dane ogólne
Planowany budżet na 2008 r. po 

dokonanych zmianach uchwałami 
Rady Gminy

i zarządzeniami Wójta Gminy wy-
niósł :

- po stronie dochodów 
12.932.308,99

- po stronie wydatków 
13.843.644,99

- planowany deficyt budżetowy 
911.336,00

Planowane przychody: 
3.363.919,00

Na pokrycie deficytu i spłatę wcze-

śniej zaciągniętych kredytów zapla-
nowano:

- przychody ze sprzedaży innych 
papierów wartościowych na rynku 
krajowym 2.110.000,00

- pożyczki na refinansowanie 
1.244.184,00

- przychody z tytułu innych rozli-
czeń 9.735,00

Planowane rozchody 2.452.583,00
W roku 2008 zaplanowano do 

spłacenia:
- raty kredytów i pożyczek / zgod-

nie z harmonogramem spłat / w 
kwocie 727.360,00

- spłaty pożyczek otrzymanych na 
finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej 
1.725.223,00

Realizacja dochodów budżeto-
wych

Analiza wykonania dochodów za 
okres sprawozdawczy wykazała, że 
zostały zrealizowane

w wysokości 12.413.952,34 - to jest 
95,99 % . 

Zadłużenie ogó-
łem wynosi 7 mln71 
tys.

Po rozważeniu 
wszystkich za i przeciw 
przez Komisję Rewizyj-
ną uznaliśmy, że rok 
2008 był dobrym ro-
kiem praktycznie pod 
względem wykonania 
wszystkich zaleceń całej 
rady, oczywiście poza 
drobnymi niedocią-

gnięciami w inwestycjach, przeważyło 
jednak przekonanie, że większość zadań 
było dobrze wykonanych – wyjaśnił Le-
sław Wójciak Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej.

Grzegorz Lewiński wystąpił do 
wójta gminy i RG o zwiększenie 
dotacji dla GOSKiT-tu w wysokości 
500 tys.zl zmianę w budżecie gmi-
ny na 2009r. Dyrektor motywował 
wniosek, że GOSKiT wpływa zna-
cząco na wizerunek gminy, zaspo-
kaja potrzeby kulturalne i sportowe 
jej mieszkańców, wymaga jednak 
pewnych nakładów finansowych. 
Wniosek GOSKiT poparła radna 

Zdzisława Domagała, która popro-
siła panią wójt w imieniu mieszkań-
ców gminy, aby znaleźć sposób i 
możliwości, by obiekty kulturalno-
sportowe utrzymać, ponieważ służą 
one dzieciom i młodzieży wiejskiej. 
Radna zapytała także o strażnicę 
w Starym Ochędzynie czy jest wła-
snością Urzędu Gminy? Grzegorz 
Olszewski Przewodniczący Rady 

Gminy uzupełnił, że w związku z 
inwestycjami GOSKiT-u zwłaszcza 
lodowiska nie wiązano nadziei, by 
przynosiły dochód, ale żeby cieszy-
ły środowisko. Z oceny obecnych 
na sesji wynika, że zaledwie kilku 
radnych było aktywnych na sesji 
m.in. Sylwester Skrzypek, który z 
uporem dociekał wyjaśnienia wielu 
niejasności. Według opinii wybor-
ców to chwalebne, że radny głośno 
domagał się w ich imieniu wyjaśnie-
nia wielu spraw m.in.: Czy UG może 
wydzierżawić obiekty?, czy może w nich 
prowadzić działalność komercyjną?, czy 
gmina dostanie zwroty z programów 
unijnych i jakie konto one zasilą?, z ja-
kich wniosków będzie korzystał GOSKiT 
i kto o tym zadecyduje?, czy w obiektach 
sportowych są obiekty nie będące wła-
snością gminy?, którzy pracownicy są 
na liście płac GOSKiT-u?... Postawa 
radnego Skrzypka budziła podziw 
wśród obecnych na sesji jak również 
ich zdaniem jest godna naśladowa-
nia dla pozostałych radnych.

Na sesji głos zabrała wójt Barba-
ra Wyrwas, której rzeczowe i jasne 
przedstawienie sytuacji daje pełny 
obraz powagi sytuacji, a jednocze-
śnie nadzieję na jej naprawę po-
przez działanie zgodnie z prawem.

Z informacji dyrektora GOSKiT jed-
noznacznie wynika, że za rok 2008 była 
strata. Po posiedzeniach komisji i z tego, 
co przekazała mi pani skarbnik i prze-
wodniczący Olszewski w uchwale, która 
będzie w dalszym porządku obrad sesji 
będzie naniesiona zmiana polegająca 
na tym, że znaczna część tych strat będzie 
pokryta ze środków budżetu gminy, ale to 
nie wystarczy, ponieważ ta kwota wyno-
si 200tys.zł, natomiast z budżetu będzie 
przekazane 180 tys.zl 60 tys.zl zaległo-
ści za rok miniony plus już należności, 
które są za m-ce nowego roku, w sumie 
to będzie kwota ok. 200tys.zł. kolejnych 
nowych należności. Z tego wynika, że 
sytuacja tej jednostki organizacyjnej 
jest bardzo trudna i jest to problem na 
tyle złożony, że wymaga głębszej analizy 
– mówiła Barbara Wyrwas wójt So-
kolnik.

Mieszkańcy gminy wiążą ogrom-
ne nadzieje względem pani wójt. Z 
ich relacji jednoznacznie wynika, 

że bardzo liczne grono całym ser-
cem i duszą wspiera wójta Barbarę 
Wyrwas darząc ją bezgranicznym 
zaufaniem. Są zadowoleni i dum-
ni, że na stanowisku gospodarza 
gminy jest godny ich reprezentant, 
który kieruje się przede wszystkim 
prawem, logiką i doświadczeniem 
samorządowca. 

Anna Świegot

 Wykonanie budżetu przedstawiła skarbnik 
gminy Maria Werbicka
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Majówka z WDK
Ci, którzy nie wybrali się na majówkę mogli w sobotę zaszaleć 

na Zamczysku, gdzie odbyła się impreza zorganizowana 
przez Wieruszowski Dom Kultury.

Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji, m.in. dmucha-
ny zamek. Można było upolować jakaś maskotkę lub przejechać 
się samochodzikiem. Maluchy wzięły również udział w licznych 
konkursach i zabawach. Tymczasem czas umilała mieszkańcom 
Wieruszowa i nie tylko rozśpiewana młodzież ze Studia Piosen-
ki WDK. Zaśpiewali: Małgosia Faryś, Sandra Fidelak, Julia Morta, 
Emilia Kołodziej, Magdalena Owczarek, Oliwia Opacka - laureatka 
pierwszego miejsca Konkursu Muzycznego „Talenty” w Pabiani-
cach, Agnieszka Cieśla oraz Tomasz Wojtan, który weźmie udział w 
Ogólnopolskim Festiwalu „Muzol” w Śmiglu. Po nich na scenie 
wystąpiła w repertuarze znanych gwiazd polskiej i zagranicznej sce-
ny muzycznej grupa „TAKT” z Perzowa. Kwartet w składzie Marta 
Brząkała, Zuzanna Grzeżółka, Jarosław Kula i Karol Brząkała podbili 
serca publiczności. 

Słoneczna, wprost wymarzona pogoda na taką majówkę zachęca-
ła do odwiedzin, była wata cukrowa i popcorn, a każdy (oczywiście 
dorosły) spragniony mógł „zatankować” pod samolotem.

Atmosfera się podniosła wraz z przybyciem gwiazdy tego wie-
czoru, a był nim zespół rockowy „Siła Przebicia” z Ostrzeszowa. 
Dźwięk gitary basowej, który niósł się echem na kilometry przycią-
gnął zaciekawionych wieruszowiaków. Załoga w składzie: Krzysztof 
Głąbiak – śpiew, Jarosław Grzesik - gitara, śpiew, Jerzy Bojszczak - gi-
tara, Janusz Hadryś - gitara basowa, Dariusz Grzesik – perkusja dała 
z siebie wszystko, pokazała kawał dobrego grania i prawdziwą „siłę 
przebicia”.

Na koniec tradycyjnie jak przy tego typu imprezach odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem „Kanion”.

aga
Foto: R. Zych, aga
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wybawieni przez Boga, który po-
słał im swego Anioła; ci chodzi-
li pośród ognia w towarzystwie 
Anioła Bożego i chwalili Boga 
modlitwą uwielbienia).

Podczas koncertów, na których 
zebrali liczne owacje młodych 
dopingowali Beata Grzana – 
mama Mateusza i Tomasz Ce-
glarek – tata Huberta

Musicie być państwo dumni ze 
swoich pociech…

Beata: - Tak, duma na pewno 
ogromna, ogromna radość, ze 
względu na to, że tworzą taką 
jakby dobrą energię, która bę-

dzie procentowała na całe życie.
Tomasz - Mi się podoba to, że 

w zespole są osoby w różnej gru-
pie wiekowej, każdy z nich ma 
różne zainteresowania a mimo 
to razem wyjeżdżają na wakacje 
i fajnie się zgrywają.

Obecnie zespół jest w trasie 
koncertowej po parafiach po-
wiatu wieruszowskiego. Do koń-
ca czerwca „MwO” wystąpią w 
każdą niedzielę podczas mszy 
świętych, a w międzyczasie będą 
mieć nagrania. Po koncertach 
będzie możliwość zakupu ich 
nowego albumu.

„MwO” zagrają w następują-
cych miejscowościach:

10 maja – Bolesławiec (godz. 
9.00)

18 – 21 maja – Wieruszów; na-
grania

24 maja – Dzietrzkowice – 
(godz. 9.00, 11.30)

31 maja – Wieruszów (godz. 
9.30)

7 czerwca– Radostów (godz. 
8.30, 11.00)

21 czerwca – Parcice (godz. 
8.30, 9.45, 11.00)

28 czerwca – Węglewice (godz. 
11.00)

W wakacje „Młodzieńcy w 
Ogniu” planują wyjazd do Fran-
cji i do Niemiec. 

Tomasz: - Będzie to wyjazd po-
łączony z graniem, wiec będzie 
to nie tylko przyjemność, ale 
także a przede wszystkim praca. 
Liczę też na dobrą wolę ludzi, 
którzy mogliby w jakiś sposób 
wspomóc zespół. Nie tylko finan-

sowo, ale może ktoś ma busa, 
przewoźnik mógłby pożyczyć czy 
bezinteresownie coś pomóc po 
prostu w realizacji tego wyjazdu. 
Są to bardzo duże koszty a sami 
rodzice nie są w stanie tego sfi-
nansować.

Drodzy czytelnicy, liczymy na 
waszą pomoc i wsparcie, które 
już tyle razy okazywaliście. Po-
móżmy, aby spełniły się plany 
młodych ludzi z zespołu „MwO” 
a ich muzyka rozbrzmiała nie 
tylko w naszych kościołach ale i 
poza granicami naszego kraju. 
Pamiętajmy, że dobro okazane 
potrzebującym wraca do czło-
wieka pomnożone. 

Dla tych, którzy chcieliby w jakiś 
sposób wesprzeć „MwO” i pomóc 
w organizacji wyjazdu podajemy 
kontakty:

O. Piotr – tel. 791 391 971
Łukasz (boss) – tel. 660 996 933
e-mail: lukasz_1268@wp.pl

Rozmawiała 
Agata Adamczyk
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Młodzieńcy w Ogniu
Ile radości daje wysławianie Pana wiedzą „Młodzieńcy w Ogniu” – zespół muzyczny 

z parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie

Radosna i rozśpiewana grupa, 
w której skład wchodzą zarówno 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjum jak i kończący szkoły 
średnie ma na swoim koncie pły-
ty m.in.: Parafrazy Biblijne, Psal-
my & Pieśni nad Pieśniami (przy 
współpracy z zespołem Ema-
nuel), oraz autorską płytę Mło-
dzieńcy w Ogniu (MwO). Muzy-
ka, którą prezentują „MwO” jest 
radosnym uwielbieniem Boga 
Stwórcy. Teksty do utworów 
czerpią z Pisma Świętego. 

Zespół składa się z dwunastu 
osób, są to: 

Łukasz Cygan  – kierownik i 
gitarzysta, odpowiedzialny za 
nagłośnienie, Monika Cygan  
– główna solistka/gra na kla-
wiszach, Monika Janik - skrzyp-
ce/wokal, Monika Winkowska 
i Klaudia Kowalińska - chórek, 
Dawid Sodomski – raper/ chó-
rek, Marcin Sularz - raper/ chó-
rek, Hubert Ceglarek – chórek/ 
wokal, Piotr Franiak - gra na 
instrumentach perkusyjnych, Ja-
kub Franiak - gra na klawiszach 
i klarnecie, Mateusz Grzana - gi-
tara basowej, wokal. Nad wszyst-
kimi czuwa Ojciec Piotr Łoza 
– opiekun duchowy i kierownik 
zespołu, który również gra na gi-
tarze klasycznej i śpiewa.

Zespół gra podczas mszy świę-
tych, na ślubach - uroczystość 
nabiera wtedy szczególnego 
wymiaru. Organizuje koncerty 
i spektakle muzyczne. 12 kwiet-
nia mieszkańcy Wieruszowa 
mieli okazję ich podziwiać pod-
czas przedstawienia pod tytułem 
„Wiara czyni cuda” oraz w Kon-
cercie Wielkanocnym. W niedzie-
lę 26 kwietnia „MwO” uświetnili 
swym koncertem msze w parafii 
p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Wie-
ruszowie-Podzamczu, a 3 maja w 
Galewicach. Ponieważ zobaczy-
łam w nich przyszłe gwiazdy, po-
stanowiłam dowiedzieć się nich 
czegoś więcej.

Jak to się zaczęło? Jak wasz ze-
spół powstał?

Łukasz: - Zespół ma 5 lat. Zało-
żył go o. Ireneusz Chyłka później 
przejął go o. Ireneusz Wybra-
niak, który przekształcił scholę 
(bo to właściwie była schola) na 
zespół no i tak trzymamy się te-
raz z o. Piotrem.

A skąd ta nazwa „Młodzieńcy w 
Ogniu”?

O. Piotr: - Z Księgi Daniela, 
opowieść o trzech młodzień-
cach, którzy tańczyli w piecu 
ognistym, tańczyli w ogniu, 
uwielbiali Boga (Skazani przez 
babilońskiego króla Nabucho-
donozora na śmierć przez spale-
nie, za nie oddanie czci jego po-
sagowi trzej młodzieńcy zostali 

Wbrew przysłowiu 
„Baba z wozu, koniom lżej”...

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.

ZASNĘŁA ZA KIEROWNICĄ
O wielkim szczęściu może mówić 52-letnia mieszkanka Sycowa, 
która 30 kwietnia w Ochędzynie na drodze nr 8 zasnęła za kie-
rownicą skody. Kobieta przy dużym natężeniu ruchu zjechała 
na przeciwny pas jezdni, przejechała przez rów, potem pojecha-
ła wzdłuż chodnika kończąc na ogrodzeniu posesji. Skończyło 
się tylko na urazie ręki kierującej, rozbiciu samochodu i płotu.

Bezpieczny „majowy weekend”
Możemy powiedzieć, że pierwszy „majowy weekend” był pogod-
ny, ale również bezpieczny. Mimo zaangażowanej na drogach 
naszego powiatu dużej liczby policjantów nie zanotowano zda-
rzeń drogowych. Policjanci ujawnili jednak jednego nieodpo-
wiedzialnego kierowcę, który w sobotni wieczór w miejscowości 
Sokolniki kierował volkswagenem golfem posiadając ponad 
półtora promila alkoholu.

Gospodarowanie nieczystościami
W maju na terenie powiatu wieruszowskiego zostaną przepro-
wadzone działania na terenach wiejskich, skierowane przeciwko 
osobom, które w nieprawidłowy sposób gospodarują gromadze-
niem i wyprowadzaniem nieczystości. Działania prowadzone 
będą przy udziale przedstawicieli gminnych. Właściciele posesji 
będą musieli przedstawić w jaki sposób gospodarują nieczysto-
ściami i gdzie je wywożą. Mówimy „nie” takim, którzy wylewają 
ścieki gdzie popadnie, najczęściej do rowów. Policjanci zwracać 
będą również uwagę na posiadanie pojemników na śmieci, oraz 
tabliczek z numerami posesji. W razie stwierdzenia naruszenia 
przepisów w tym zakresie, nakładane będą wysokie mandaty 
karne. Zwracamy się do osób, które posiadają wiedzę na temat 
wylewania nieczystości o kontakt. Osobom informującym za-
pewniamy całkowitą anonimowość.

Kampania parkingowa
6 maja w Wieruszowie policjanci włączą się 
do przeprowadzenia kampanii parkingo-
wej organizowanej przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji. Kampania przepro-
wadzona zostanie w dzień targowy, kiedy 
mamy do czynienia z największym natęże-
niem ruchu. Będzie ona miała na celu informowanie kierowców 
o konsekwencjach parkowania na miejscach przeznaczonych dla 
osób z niepełonosprawnością. Wolontariusze i policjanci za szyby 
parkowanych samochodów wkładać będą falsyfikaty mandatów 
karnych z informacją co grozi za to wykroczenie i jakie niesie to 
utrudnienia dla takich osób. Obecnie mandat karny za parkowa-
nie osoby nieuprawnionej na miejscu przeznaczonym dla osób z 
niepełnosprawnością wynosi 500 złotych.

KPP WIERUSZÓW

Kronika Policyjna



6 maja 2009

wieruszów 21
Wieruszów

Zł@pane w sieci
Z wypowiedzi internautów z forum www.powiatowy.pl/forum 

Sokolniki „Gang w białych kołnierzykach”

Maria Takie przekręty proszę państwa, że są także w innych gminach. Może dobrym rozwią-
zaniem byłoby, aby zamiast RIO na kontrole przyjeżdżało CBA. Dziwi mnie tylko, dlaczego 
pan wcześniej,

tego listu nie opublikował? Korzystałam kiedyś z porady prawnej od osoby, którą pan za-
trudnia, nie wiem, czy rzeczywiście jest prawnikiem? Jeżeli tak, to, dlaczego nie doradziła 
panu, że taki list natychmiast należy opublikować. Widocznie taki z niej prawnik jak ze mnie 
minister! 

Marian Odnośnie całej tej sprawy, z tego co wiem społeczność gminy Sokolniki jest podzie-
lona. Tym, co rzucili się jak „huzia na Józia”, chcę przypomnieć, co dobrego dla nich, ich 
dzieci i wnuków zrobił wójt. Która gmina jest tak rozbudowana, zadbana i wre w niej życie 
kulturalne, gdzie na wsi jest lodowisko? W mieście owszem, ale zawsze uważano dzieci ze wsi 
za gorsze, chwała wójtowi za to, że zadbał o wiejskie dzieci. Proponuję przenieść dyskusję 
na forum, niech się mieszkańcy gminy wypowiedzą, każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. 
Na forum jest anonimowo, nie grozi, że ktoś będzie nas szykanował, bo ośmieliliśmy wyrazić 
swoje zdanie. 

Marian Do pana red. Przybyła. Jak wynika z listu sprawa była zgłaszana do prokuratury, na 
policję. Niech pan się zwróci, czy to prawda i dlaczego „sprawie ukręcili łeb”? Może problem 
leży gdzie indziej, nie na dole, ale do góry? Tak jest w tym naszym parszywym kraju, że ten 
najmniej winny poniesie karę, a „ośmiornica” pozostanie nienaruszona!

Grażyna. Ci, co do pana się zwrócili liczyli na pana pomoc, ale pan napisał, że ten list ma 
rok. Czyli pani Maria ma rację, że powinien pan rok temu go opublikować. Ciekawe czy wo-
góle coś pan zdziałał w tym kierunku? Celowo pan go przetrzymywał, mówi pan o utajnieniu, 
nie rozumiem. To w końcu pomógł pan tym ludziom czy nie?

Od redakcji Sprawa miała nadany odpowiedni bieg zgodnie z obowiązującym prawem i 
prawem prasowym. Jerzy Przybył

Rafał Postaram się obalić wszystkie twoje tezy (odn. Marian), gdyż moim zdaniem jesteś 
zaślepiony do tej pory obietnicami wójta.

„która gmina jest tak rozbudowana ?”
prawie każda oprócz Czastar bo tam się nic nie dzieje (oprócz tego, że mają piękną halę)
Teatr robi ksiądz ... a nie wójt - taki fakt.
Po co lodowisko, skoro na jego uruchomienie i utrzymanie gmina dopłaca setki tysięcy 

twoich i moich pieniędzy.
Znajomy trenuję około 30 chłopców właśnie w Sokolnikach i gmina nie dała na jego druży-

nę ani złotówki .Stroje do jego drużyny kupił mu bank i sklep okoliczny a nie gmina - takie 
są realia. 

- Piszesz o mieszkańcach Ochędzyna i osobach z kręgu wójta:) 
 -Wójt to urzędnik państwowy i nie ma prawa nic ukraść ...
- Jesteś głupi jak tak twierdzisz i przez takich jak ty masz w Polsce burdel i korupcję - bo 

każdy sobie coś „uczknie”, kto jest u władzy. Ja bym nie ukradł nawet jakbym miał okazję, bo 
jakbym zarabiał 7 tysięcy miesięcznie to, by mi starczyło na pewno!!

pozdrawiam i liczę na dalsze rozwinięcie tematu !!
DARON No cóż , niektórzy są znacznie szybsi niż sąd - już wydali wyrok. A ja uważam, 

że gdyby nie tacy włodarze naszej gminy nadal byśmy tkwili w zaścianku. Podpis pod tym 
paszkwilem ,,Mieszkańcy Gminy Sokolniki”, być może prawdziwy, lecz czy nie lepiej było 
podpisać wprost - ”mieszkaniec Sokolnik były pracownik gminy...”

Mieliśmy to szczęście, że naszą gminą zaczęto rządzić w sposób nowoczesny i perspektywicz-
ny. I tu wójt posunął się za daleko, ponieważ nadepnął na odcisk możnym tego środowiska. 
Rozumiem pewien żal, jaki mają mieszkańcy samych Sokolnik, bo decentralizacja inwestycji 
spowodowała, że już nie po wszystko trzeba jeździć do Frydrychsztatu. Ale to o Sokolnikach 
mówiły dzieci przebywające na koloniach w Pichlicach poza granicami naszego kraju. Też 
źle ? 

Marian Zgadzam się z Daronem. W Czastarach jedna inwestycja, ile długów narobił i co 
potem, kto po nim ten bałagan weźmie już nic nie dokona, bo z czego. Wójt ze Sokolnik 
przynajmniej potrafił reprezentować gminę, a za tamtego to wstyd w powiecie. 

Ksiądz robi teatr, ale wspólnie działa z UG i GOSKiT-em, sam też, by nic nie zrobił jakby 
nie miał, gdzie tej sztuki wystawić.

W sprawie lodowiska nie zmienię zdania. Dzieci mają frajdę, nieprawda, że jest drogo, 
chodzę ze swoimi wnukami bilety są przystępne, szkoły mają ulgi.

Rafał Nigdy nie negowałem tego, że w gminie się dużo robi. Ba nawet powiem, że bardzo 
dużo się zrobiło. Nie potrafię jednak zrozumieć dlaczego wszystko starano się zrobić prze-
krętami.

Wrócę do sprawy lodowiska. Dlaczego powstało akurat w Ochędzynie Starym ?
Sprawa stoku moim okiem, koparki i spychacze pracowały przy budowie na pewno nie 

kilka godzin, a dziesiątki.
Sprawa boiska w Walichnowach moim okiem. Boisko było budowane z funduszy SAPARDu 

i był to chyba program budowy tysiąca małych stadionów w Polsce. Zapraszam do Bralina 
żeby obejrzeć jaki tam jest stadion za te same pieniądze, albo bliżej do Galewic gdzie za 
mniejsze pieniądze wybudowano cały obiekt Gal Gazu!

King To wszystko nie trzyma się kupy. Coś tu nie gra. Wójt to mądry człowiek, inteligentny, 
jak mógł wplątać się w takie bagno. Chociaż rozumiem, że może to zawdzięczać ludziom z 
otoczenia.

Nawet w CBA mieli, czy nadal mają problemy, wystarczy wejść na stronę i przeczytać, o co 
oskarżali w 2007r. samego rzecznika, tego samego, który wypowiadał się w sprawie Sokol-
nik. 

santa muerte Ludzie, opanujcie się, proszę... Jak wójt jest winny - to sąd wyda wyrok i pój-
dzie siedzieć. Bo nie ma znaczenia, co zrobił: złodziej to złodziej, - a do tego urzędnik pań-
stwowy, któremu mieszkańcy zaufali, liczyli, że będzie pracował na rzecz gminy. I po co te 
podpisy?? Szkalujecie innych, że już wydali wyrok, a sami to zrobiliście - tyle, że uniewinnia-
jący. Ja nie wydaję wyroku, ale tylko analizuję, co napisałeś: pochwałę złodziejstwa! Ciekawe, 
jakby Tobie ktoś ukradł samochód, to czy powiedziałbyś: „Dobry złodziej, dobry. 

Umie sobie radzić”. Widzisz, może Ci się to nie podoba, ale żyjemy w państwie prawa i prze-
stępców się karze, a nie klepie po ramieniu. Ja nigdy nie ukradłem kilku milionów złotych. 
Właściwie to niczego nie ukradłem.

barnus A wiecie , dlaczego Polska wygrała ostatnio 10:0 ? 

bo Leo postraszył piłkarzy, że jak nie wygrają ,to sobie weźmie kadrę z Sokolnik, bo tam 
mają 27 klubów sportowych :)

Monia Ale się u was narobiło! 5 baniek ... No, to jest dopiero afera na dużą skalę. Wasza 
miejscowość stała się medialna!

Rafał santa muerte - brawo ... wyjmujesz mi słowa z ust. 
Marian jesteś na pewno z Ochędzyna i na pewno złożyłeś lub złożyłbyś bezsensowny podpis 

pod wypuszczeniem złodzieja, który ma 14 zarzutów. Co więcej nie raz w życiu pewnie coś 
ukradłeś, skoro piszesz, że można sobie coś „uczknąć” jak jest się u władzy. Dziwiło mnie jesz-
cze stanowisko księdza z Ochędzyna, który modlił się publicznie o wypuszczenie wójta ... ale 
w tej chwili mnie już nie dziwi, gdyż zobaczyłem, kto był prezesem tych fikcyjnych klubów i 
jednego fikcyjnego jest właśnie - ksiądz z tej miejscowości:) Widać macki wójta sięgały nawet 
kleru.

santa muerte Macki wójta? Raczej chciwość tego księdza no i niestety pupa, teraz jak się 
okaże, że jakiś ksiądz jest w to wmieszany, to na pewno ukręcą sprawie łeb i poprzestaną na 
tym, co do tej pory zrobili. Bo niestety tak już w tym kraju jest...

aimar KS Sokolniki czy LKS Walichnowy, albo te, co biegają na orientacje istnieją na praw-
dę i o ich działalności wie każdy, kto choć trochę interesuje się sportem. Rafał ma rację, z 
tego co wiem to Sokolniki mają tylko jeden klub właśnie KS. Mój syn gra w juniorach tej dru-
żyny, a wiem że mają jeszcze drużynę seniorów, co grają w piłkę nożną w b klasie i siatkówkę w 
lidze powiatowej..., ale to wszystko jest jeden klub. W Walichnowach był kiedyś klub piłkarski, 
ale się niedawno rozpadł się. podobno coś próbują odtworzyć. Na orientację, to biega grom, 
jutrzenka i junior. Oni już biegają z 10 lat na pewno wiem, że jeszcze w Ochędzynie grają w 
siatkę, ale nie mają chyba zarejestrowanej nigdzie drużyny, bo nie ma ich na spisie i kolega 
gadał, że też się powoli rozpadają, bo nie ma kto grać.

To by było na tyle, podsumowując w gminie masz jeden duży klub sportowy w Sokolnikach, 
rozwiązany w Walichnowach, nie zarejestrowany w Ochędzynie i kluby biegające na orienta-
cje 

slawekbozena głupi ludzie w Sokolnikach są od tego wybory żeby coś zmienić
Tatiana A w Pichlicach jest zarejestrowanych 5 klubów z czego dwa istnieją naprawdę. W 

gminie podobno były dwa fikcyjne kluby parafialne. Księża są tak wysportowani, że „ich nie 
dogoniat”! Podobno wraca sprzęt na Tyble, bo z tamtąd był „pożyczany”, aby służyć jako 
atrapa. Wójtowa zaczyna robić porządki, nie ma jak kobieta u władzy, weźmie i bałagan po-
zamiata jak sie patrzy!

Selva Przeczytałem w gazecie odpowiedź starosty na pismo redaktora Przybyła. Według 
mnie pan starosta wykręcił się sianem, udzielił odpowiedzi na pismo, ale w zasadzie nie od-
powiedział na większość pańskich pytań panie Przybył. Prosił pan również o wypowiedź ów-
czesnego starosty (był wtedy starostą Wróbel, prawda?) i nic, bez echa. Niech się wypowie 
urzędujący wtedy starosta i niech nie myśli, że zrobi nam łaskę, bo to jest jego obowiązkiem. 
Czy w starostwie nie czytają uważnie pism, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, czy 
bawią się w kotka i myszkę, licząc, że pan znowu zwróci się do nich o ponowne udzielenie 
odpowiedzi, a starostwo po raz kolejny odpowie na kila pytań resztę pozostawiając domysłom. 
Panie starosto taka wymijająca odpowiedź budzi wiele domysłów, kontrowersji i spekulacji 
jak również źle świadczy zarówno o samym urzędzie jak i o pracownikach urzędu. Czy nie 
lepiej byłoby dostosować się i udzielić odpowiedzi zgodnie z zapytaniami w piśmie redaktora 
Przybyła. My mieszkańcy powiatu, wasi wyborcy mamy dosyć krętactwa i mataczenia. Żądamy 
konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania i pragniemy pana poinformować, że nie jeste-
śmy usatysfakcjonowani pana odpowiedzią. Panie redaktorze proszę ponownie zwrócic się do 
starostwa i żądać wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zapytania. W odpowiedzi starosty 
wynika, że wszystko jest „cacy”. Skoro jest „cacy” to dlaczego samorządowcy z Sokolnik „sie-
dzą”? Może na to pan odpowie? Tu nie chodzi o to, że pan zlekceważył gazetę, panie starosto, 
pan zlekceważył wyborców, bo gazeta zwróciła się w naszym imieniu. Proszę wziąć sobie to do 
serca, bo już wkrótce zaczniecie kampanię przedwyborczą i znów będziecie nam mydlić oczy, 
a w tym naprawdę jesteście dobrzy.

Hermenegilda Zgadzam się z selvą. Dziwi mnie jednak postawa mieszkańców gminy. W 
pierwszych kadrach filmu kryminalnego „Ośmiornica XXXL” brali żywo udział jako statyści, 
zauważyłam teraz, że aktorstwo im nie po drodze i marne grosze za bycie tłem dla głównych 
aktorów im nie odpowiada. Mieszkańcy nabrali wody w usta jakby im ktoś pogroził palcem, 
że w własne gniazdo się nie sra. Tylko, czy pamietają, że im biednym rolnikom nie umarzali 
podatków, a bogaczowi, który wyrósł z nizin handlarza ziemniakami na światowego biznesme-
na umarzali i to bajońskie sumy. Ostatnio mamy dużo uroczystości religijnych, jeżeli zgodnie 
z cechami dobrego chrześcijanina odzuwacie żal i litość do posądzonych kombinatorów, to 
przypominam, że zasługi dla gminy wójta R są bardzo duże, ale on i jego rodzina mają zabez-
pieczony byt na długie lata, a niektórzy z was nie wiedzą jak związać koniec z końcem, co włożyć 
do garnka, za co wymienić okna, dach, z czego opłacic studia dzieciom, by je wykształcić itp, 
itd. Zasługi zasługami, ale z litością to nie przesadzajcie. Wy macie prawo rozliczać, żądać wy-
jaśnień. Może zacznijcie od radnych, którzy cichutko podwinęli ogonki. Fakt, że gmina jest na 
ustach wielu, ale w słusznej sprawie i to pionierskiej sprawie, ponieważ takie kontrole będą te-
raz w wielu gminach i tylko czekać, aż w sąsiednich być może wybuchnie podobna afera. Do tej 
pory wiedziałam, że na pewno, to tylko ryby biorą, ale trudno się oprzeć jak ktoś nam wpycha 
do kieszeni kase. Ale tu chodzi o miliony,...grube miliony!!! Serial leci i ma dużą oglądalność, 
obsada rośnie...

aimar Obsada tego serialu jest tak duża że nie wszyscy sobie to wyobrażają. Na razie tylko 
głowni aktorzy siedzą ale serial się rozkręci. Z niecierpliwością czekam aż zacznie się rozliczanie 
fikcyjnych klubów i darmozjadów żyjących do tej pory z tego że mieli dobre plecy u pana R.

007 Szczęście w nieszczęściu to nowa pani wójt. Nie dość, że kobieta ma klasę to jeszcze głowę 
na karku. Przydałoby się jawne poparcie ludzi, bo na pewno je ma tylko, że niektórzy boją się 
wyrazić je głośno. Ludzie czy nie widzicie, że to palec Boży ,że gminą dowodzi człowiek prawy. 
To co zastała w gminie to tylko współczuć, ale poradzi sobie. Tak jak mówię, ma głowę na karku 
i...jaka klasa

Opr. MaGdA

Zgodnie z sugestią internautów naszego forum poprosimy ówczesnego  i obecnego Starostę 
Powiatu Wieruszowskiego o wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania. Jako gazeta byliśmy 
tylko „listonoszem”. W przyszłym numerze o tym, co w danej sprawie robili i jaki udział mieli 
policjanci „bliźniacy” Piotr i Paweł G.

Red.
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Sokolniki

Łamali umysły i ćwiczyli ciało
W dniu 29 kwietnia 2009r. w budynku Publicznego Gimnazjum w Sokolnikach odbyła się 

V Powiatowa Gimnazjada Matematyczno – Sportowa.

W Gimnazjadzie wzięła udział 
młodzież z:

Publicznego Gimnazjum w Bo-
lesławcu

Publicznego Gimnazjum w 
Czastarach

Publicznego Gimnazjum im. 
Komisji Edukacji Narodowej w 
Lututowie

Publicznego Gimnazjum im. 
Armii Andresa w Łubnicach

Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Sokolnikach

Gimnazjum pod Starym Dę-
bem w Walichnowach

Publicznego Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła II w Wieruszowie

W zawodach z każdego gim-
nazjum uczestniczyły 2 druży-
ny: trzyosobowa drużyna mate-
matyczna oraz sześcioosobowa 
drużyna sportowa. Drużyna ma-
tematyczna rozwiązywała proble-
my i łamigłówki matematyczne, 
sprawdzające umiejętność lo-
gicznego, krytycznego i twórcze-
go myślenia, a drużyna sportowa 
rywalizowała w zadaniach spraw-
nościowych.

Komisja nadzorująca przebieg 
Gimnazjady składała się z opie-
kunów poszczególnych drużyn. 
Przewodniczącą komisji mate-
matycznej była mgr Bernarda 
Białek, a przewodniczącą ko-
misji sportowej była mgr Beata 
Garczarek. 

O kolejności zajętych miejsc 
decydowała suma punktów zdo-
bytych przez drużynę matema-
tyczna i sportową łącznie.

I miejsce zajęła drużyna z Pu-
blicznego Gimnazjum w Lutu-
towie

II miejsce zajęła drużyna z 
Publicznego Gimnazjum w Bo-
lesławcu

III miejsce zajęły drużyny z 
Publicznego Gimnazjum w Cza-
starach i Publicznego Gimna-
zjum im. Armii Andresa w Łub-
nicach

Wszystkie szkoły biorące udział 
w Gimnazjadzie otrzymały na-
grody, były to książki i sprzęt 
sportowy. Pozostali uczestni-
cy zawodów również otrzymali 
drobne upominki. Fundatorami 
nagród dla uczestników Gimna-
zjady było Starostwo Powiatowe 
w Wieruszowie i Urząd Gminy w 
Sokolnikach. Organizatorzy pra-
gną bardzo gorąco podziękować 
sponsorom za pomoc finansową 
w zorganizowaniu zawodów. 

Podczas przerw w rywalizacji 
matematycznej i sportowej czas 
umilały występy zespołu chirli-
derek z Publicznego Gimnazjum 

w Sokolnikach, który prowadzi 
mgr Beata Garczarek.

Naszym zdaniem takie inicja-
tywy są bardzo cenne dla wszyst-
kich uczestników. Wyzwalają 
pomysłowość, odkrywają talen-
ty, rozbudzają zainteresowania, 
budują wspólnotę szkolna i mię-
dzyszkolną. Gimnazjada wpisała 
się już na stałe w tradycje na-
szego gimnazjum. Nauczyciele 
biorący udział w zawodach pod-
kreślali potrzebę takiej wesołej 
rywalizacji, która daje młodzieży 
możliwość oceny siebie i porów-
nania z innymi.

Organizatorzy

Wieruszów

I co teraz… ?
Wybór szkoły średniej to jedna z pierwszych ważnych decyzji w życiu młodych ludzi. Tę czynność należy uzależnić głównie 

od swoich umiejętności i zainteresowań oraz tego czy na szkole średniej chcemy kończyć swoją edukacje. Aby dokonać rzetelnego wyboru 
trzeba poznać ofertę wieruszowskich szkół średnich oraz rozważyć wszystkie za i przeciw.

Jeśli planujemy wybrać się na stu-
dia najlepszym rozwiązaniem jest 
liceum z rozszerzeniem przedmio-
tów z którymi chcemy wiązać przy-
szłość (np: uczeń chcący studiować 
na politechnice powinien wybrać 
klasę rozszerzeniem matematyki, 
fizyki oraz informatyki w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja 
Kopernika). Wieruszowskie LO 
ma klasy z rozszerzeniem dla każ-
dego. Są klasy dla humanistów a 
także dla ścisłowców. 

Dobrym wyborem jest także 
pójście do liceum profilowanego 
zarządzanie informacją w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica, gdzie prócz 
przedmiotów znanych z lat wcze-
śniejszych nauczymy się jak wyszu-
kiwać i selekcjonować informacje 
przy pomocy komputera, co jest 
wymagane od prawie wszystkich 
przyszłych pracodawców.

W obydwu przypadkach po 
trzech latach piszemy egzamin 
maturalny i w zależności od jego 
wyników możemy wybrać się na 
dowolne studia 

W Wieruszowie mamy także duży 
wybór technikum. Jeśli nie jeste-
śmy jeszcze przekonani co do stu-
diowania możemy wybrać któreś z 
nich z Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych Stanisława Staszica. W tym 
rodzaju szkoły mamy przedmioty 
z gimnazjum oraz zawodowe za-
leżnie od wydziału. Szkoła ta trwa 
cztery lata, edukacje kończy matu-
ra oraz egzamin zawodowy. Po jej 

ukończeniu możemy zostać tech-
nikami budowlańcami, ekonomi-
stami lub hotelarzami.

W całej ofercie zespołu szkół 
ponadgimnazjalnych najbardziej 
interesujące jest technikum z no-
wym kierunkiem czyli mechatroni-
ką. Jest to nauka stojącą na styku 
mechaniki, elektroniki, informa-
tyki oraz automatyki stworzona w 
celu projektowania, wytwarzania 
i eksploatowania inteligentnych 
systemów automatyki takich jak 
np: roboty przemysłowe albo obra-
biarki sterowane numerycznie. W 
ofercie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nie można także baga-
telizować sprawdzonych kierun-
ków jak technikum elektryczne 
lub budowlane, które to dają nam 
szerokie możliwości. 

Jeśli ktoś ma świadomość tego, 
że nauka nie jest jego mocną stro-
ną, może wybrać coś z oferty szkół 
zawodowych. W „zawodówce” jest 
się przygotowywanym do takich 
zawodów jak np.: fryzjer, stolarz 
lub tapicer. Dwa dni w tygodniu 
spędzamy w szkole a trzy dni w za-
kładzie pracy. Po trzech latach jest 
organizowany egzamin z zawodu, 
który daje nam wykształcenie zawo-
dowe lecz bez matury i możliwości 
późniejszego studiowania (jednak 
istnieje możliwość późniejszego 
uczęszczania do dwuletniego li-
ceum lub technikum uzupełniają-
cego po którego ukończeniu piszę 
się maturę). 

Każdy absolwent gimnazjum po-

winien mieć świadomość, że wybór 
szkoły średniej jest bardzo poważ-
ną, lecz nie ostateczną kwestią (do 
pierwszego półrocza istnieje moż-
liwość bezproblemowego przenie-
sienia się do innej szkoły lub kla-
sy). Uważam że nie warto na siłę 
wybierać szkół zapewniających 
przyszłościowe wykształcenie.

Jeśli ktoś ma umiejętności w dzie-
dzinie informatyki lub interesuje 
go elektronika powinien rozwijać 
swoje zainteresowania, lecz jeśli 

nie powinien poszukać czegoś 
dla siebie. Najważniejsze być do-
brym w tym co się robi i nieważne 
jest to czy jest to weterynaria czy 
budownictwo. Przy wyborze szko-
ły należy postępować w zgodzie 
z własnymi zainteresowaniami, 
umiejętnościami i charakterem. 
Nie ma sensu męczyć się z czymś 
czego nie lubimy. Po skończeniu 
szkoły o nie niesprzyjającym kie-
runku nie będziemy dobrzy w 
danej dziedzinie. Na rynku pracy 

potrzeba fachowców, którzy mają 
pojęcie o danej dziedzinie. W żad-
nej z powyżej opisanej szkole nie 
jest łatwo. Niezależnie typu szko-
ły średniej, wszędzie należy dużo 
pracować, aby osiągnąć upragnio-
ny cel jakim jest wykształcenie. 
Jednak należy pamiętać, że wszyst-
ko w życiu trzeba robić z pasją i 
zainteresowaniem i tego powin-
niście się trzymać przy wyborze 
nowej szkoły.

Kr
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Rywalizowali o puchar starosty
25 kwietnia w Gminnym Ośrodku Sportu Kultury i Turystyki w Sokolnikach odbył się Powiatowy Turniej Tańca o Puchar Starosty Wieruszowskiego. 

Organizatorami było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie i GOSKiT w Sokolnikach. 

Uczestnicy turnieju zaprezen-
towali się w stylach tańca: disco, 
hip hop, show w następujących 
kategoriach: solo, duety, mini 
formacje, formacje, maraton 
tańca. Jury w składzie: Mirosław 
Urbaś - Wicestarosta Powiatu 
Wieruszowskiego, Barbara Wy-
rwas - Wójt Gminy Sokolniki, 

Bożena Szkudlarek - przewodni-
cząca Jury oraz Grzegorz Lewiń-
ski, Ewa Podemska i skrutxner 
Beata Wesołowska brało pod 
uwagę m.in. choreografię, sto-
pień trudności układu, stroje i 
muzykę. 

W kategorii Formacje z nr 107 
wystąpiło - Przedszkole Galewi-

ce „Ole przedszkole”, nr 105 – 
Przedszkole Sokolnik „Rock and 
rol”, nr104 - „Perełki Sokolniki”, 
nr102 - „Pod starym dębem” - 
Ochędzyn, nr106- „Madar” GO-
SKiT Sokolniki, nr103 - „Aero-
star” Opatów, nr – 100 Formacja 
Sokolniki Chilriderki. 

Wszystkie Formacje z przed-
szkoli zajęły I m-ca. 

Kolejne Formacje zajęły m-ca:
I m-ce exequo zajęli: „Madar” 

GOSKiT Sokolniki i „Aerostar” 
Opatów

II m-ce Formacja Sokolniki 
Chilriderki

III m-ce „Pod starym dębem” 
Ochędzyn

W Kategorii Mini formacje z 
nr 111 wystąpił - „Dangerous” 
Galewice, nr – 112 „Dance” So-
kolniki, nr 113 - „Killa” Ochę-
dzyn, nr114 „Sprężynki” Madar 
GOSKiT oraz Trio GOSKiT So-
kolniki

I m-ce „Dance” Sokolniki
II m-ce exequo „Dan-

gerous” Galewice i 
„Killa” Ochędzyn

III m-ce exequo 
„Sprężynki” Madar 
GOSKiT oraz Trio GO-
SKiT Sokolniki

W kategorii solo do 
10 lat 

I m-ce – Paulina Gąsz-
czak, II m-ce exequo 
– Milena Gała i Patryk 
Mania, III m-ce Domi-
nika Grenich, IV m-ce 
Monika Hadryś, V m-ce 
exequo Wiktoria Za-
lwert i Eliza Lemiesz, 
VI m-ce Aleksandra 
Walczak.

W kategorii solo 11-12 
lat 

I m-ce Kamila Choma, 
II m-ce Izabela Gibek, 
III m-ce Mateusz Strze-
lecki, IV m-ce exequo 
Maciej Gawlik i Natalia 
Kapral.

W kategorii solo 13 lat 
i powyżej 

I m-ce Hip hop Dawid 
Wojewoda, II m-ce exe-
quo Klaudia Wierzba 

i Karolina Strzelczyk, III m-ce 
exequo Anna Kasprzak i Patry-
cja Choma, IV m-ce Żaneta Si-
wik. Dalsze m-ca zajęli: Klaudia 
Golec, Edyta Świerkowska, Klau-
dia Wazner, Natalia Nawrot, Do-
minika Wesołowska.

W kategorii duet do 10 lat wy-
stąpili i zajęli m-ca:

I m-ce exequo Eliza Lemiesz 
i Wiktoria Zalwert oraz Marta 
Bryłka i Monika Hadryś, II m-ce 
exequo Patryk Mania i Domini-
ka Grenich oraz Piotr Wójciak 
i Natalia Turek, III m-ce Paweł 
Wójciak i Kamila Mrugała. Dalsze 
m-ca zajęli: Maciej Lerka i Mate-
usz Lerka oraz Julia Nolbert i Ola 
Walczak.

W kategorii duet 11-12 lat 
I m-ce Mateusz Strzelecki i Kasia 

Piszczałka, II m-ce Maciej Gawlik 
i Izabela Gibek, III m-ce Kamila 
Leszczyńska i Róża Prukop. Dal-
sze m-ca zajeli: Marlena Rabiega 
i Katarzyna Hadryś, Patrycja Grze-

gorek i Magda Żurek, Matylda 
Dziechcińska i Julita Sroka oraz 
Paulina Więckowska i Kinga Skąp-
ska. 

W kategorii duet 13 lat i powy-
żej 

I m-ce Dawid Wojewoda i 
Klaudia Wierzba, II m-ce Żane-
ta Siwik i Kinga Siwik, III m-ce 
Monika Otorowska i Wioletta 
Gasztych IV exequo Karolina 
Strzelczyk i Natalia Nawrot oraz 
Patrycja Choma i Dominika We-
sołowska, V m-ce Klaudia Golec 
i Natalia Kapral, VI m-ce Anna 
Kasprzak i Anita Goj. 

Puchary dla zwycięzców ufun-
dowało Starostwo Powiatowe 
w Wieruszowie. Organizatorzy 
zwrócili się do Ilustrowanego Ty-
godnika Powiatowego o objęcie 
Powiatowego Turnieju Tańca o 
Puchar Starosty Wieruszowskie-
go patronatem medialnym. 

Anna Świegot

Komunikat
W dniach od 17 – 25 kwietnia 2009 r w Mińsku Mazowiec-

kim odbył się XXXIII Finał Mistrzostw Polski w warcabach 100 
– polowych. W finale uczestniczyło trzech medalistów z roku 
ubiegłego Ośmiu zwycięzców finałów tegorocznych; czterech z 
półfinału A i czterech z półfinału B plus zawodnik wystawiony 
przez organizatora. Finał przeprowadzono systemem każdy z 
każdym przy czasie na zawodnika 80 minut plus minuta na 
każde posunięcie. W finale tym szóste miejsce wywalczył za-
wodnik z Lututowa Przemysław Oderkiewicz. Były to też z ko-
lei piąte jego finały. Najlepszym miejscem jakie udało mu się 
zająć było miejsce trzecie.

Pobieżnie streścił Wacław Zabłocki

O niecodziennym wydarzeniu w jednostce 
OSP Ostrówek (gm. Galewice) 
czytaj w następnym wydaniu ITP
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Maturzyści wystartowali
Rozpoczęły się Matury 2009. O godz. 9:00 ponad 440 tysięcy maturzystów z ponad ośmiu tysięcy szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło 

do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Egzaminy maturalne będą trwać do 21 maja, a ustne będą przeprowadzane do 29 maja. 
Maturzyści muszą obowiązkowo pisać egzamin z  wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego przedmiotu, mogli  też zdecydować, 

czy chcą zdawać przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

W Wieruszowie do egzaminu dojrzałości przystąpili m.in. abiturienci LO z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących. Przed godz. 9.00 przed budynkiem szkoły maturzyści 
przekazywali sobie nawzajem odczucia i emocje oraz typy tematów.

O samopoczucie przed najważniejszym egzaminem w życiu zapytałam kilku ma-
turzystów.

Tobiasz Piasta z Sokolnik 
LO uczeń klasy humanistycz-
nej 

Nie wybieram się na studia 
humanistyczne i dlatego dzi-
siaj polski jest dla mnie takim 
przedmiotem, aby tylko zdać, 
chociaż na pewno chciałbym 
uzyskać dobry wynik, ponad 
50%, żeby nie zrobić sobie 
wstydu. Nie jestem jakoś moc-
no zestresowany. Jakie plany? Zamierzam studiować ekonomię na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Co do tematów na maturze to spodziewam się cze-
goś, albo z pozytywizmu albo romantyzmu. Z polskich dzieł: Wesele, Potop, Pan 
Tadeusz. Bardzo chciałbym Wesele, najbardziej sobie powtórzyłem, bo kiedyś naj-
mniej umiałem.

Krzysztof Wąsek uczeń LO
Dzień dobry. Witam panią. Czy się stresuję? Stresu nie mam, w ogóle nie czuję, 

że za chwilę mam maturę pisać. Wszyscy się stresują, a ja nie. Może, dlatego, że 
niewiele sobie przypomniałem. Znaczy się przeczytałem streszczenia lektur tych, 
które uważam, że będą na maturze, czyli Wesele, Inny świat, Cierpienia młodego 
Waltera. Tak obstawiam nie wiem, ale co będzie. Coś tam na pewno napiszę, z 
próbnej matury miałem 60%. Studia? Raczej logistyka na Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu, myślałem też o AGH. Tak po maturze będę tańczyć hip 
hop z Dawidem.

Patryk Szuskowski z Wieruszowa.
Za chwilę będę pisać maturę. Nie, w ogóle się 

nie stresuję, nie wolno się stresować, bo wtedy to 
nie mamy szczęścia, trzeba być normalnym. Tak 
czuję się dobrze przygotowanym, chociaż nie-
znajomość niektórych lektur jest. Trochę mam 
obawy, ale myślę, że będzie do przodu. Z tema-
tów maturalnych myślę, że będzie nad Niemnem 
lub Potop. Jak nie trafię to wtedy będziemy się 
martwić.

Joanna Bąk z Wieruszowa
Przyszłam tutaj, ale nie wiem, po, co. Tak, bar-

dzo się stresuję. Czułam się wieczorem przygotowana, a teraz mniej. Moje marze-
nia o studiach? Chciałabym iść na Zagospodarowanie przestrzeni. 

Marcin Fronczyk, Paweł Dębski
Nic się nie uczyliśmy, co będzie to bę-

dzie.

Po niespełna trzech godzinach matu-
rzyści wyszli zadowoleni stwierdzając, że 
nie było tak trudno. Wielu trafiło z tema-
tem typując Pana Tadeusza, może Chłopi 
były lekkim zaskoczeniem. Sytuacja ludzi 
starszych na wsi na podstawie fragmen-
tu „Chłopów” oraz charakterystyka po-
równawcza bohaterek „Pana Tadeusza” 
Telimeny i Zosi to tematy do wyboru, z 
którymi musieli zmierzyć się tegoroczni 
maturzyści, pisząc eseje na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawo-
wym.

Widzę, że nie było tak źle, jak poszło, zadowolona?

Barbara Karbowska kl. III
Tak, nie było, aż tak ciężko. 

Z tematów były: Chłopi i Pan 
Tadeusz. Chłopi – relacje ojca 
i córki, a z Pana Tadeusza trze-
ba było porównać Zosię i Teli-
menę. Poszło tak w miarę, to 
się zresztą okaże. Tak myślę o 
studiach, dokładnie o hotelar-
stwie, ale zobaczymy.

Agnieszka Duś z Osieka
Ogólnie uważam, że matura z polskiego 

nie była trudna, tematy były dość przyjazne, 
zwłaszcza ten drugi. Czytanie ze zrozumie-
niem też nie należało do trudnych, było 
wyraziste, fajnie opisane. Myślę, że zdałam. 
Wybieram się na Politechnikę do Wrocławia 
kierunek jeszcze nie jest określony. 

Ola Witczak z Galewic
Czytanie ze zrozumieniem naprawdę było 

przystępne, nawet temat mnie zaciekawił, ła-
two mi się odpowiadało na pytania, a co drugiej części byłam zadowolona, że nie 
było żadnego wiersza, bo nie bardzo lubię poezję. Wybrałam pierwszy temat z Chło-
pów o stosunkach pomiędzy Bylicą, a jego córkami. Ogólnie jestem w miarę za-
dowolona. Mój pierwszy plan, co do studiów, to stomatologia, a jak się nie uda to 
analityka medyczna, albo pielęgniarstwo.

Marek Szczęsny z Mieleszyna kl. IIIc
Myślę, że poszło nie najgorzej. Temat był przy-

jemny. Uważam, że będzie dobrze. Nie, nie myśla-
łem, że będą takie tematy, ale mile mnie zaskoczy-
li. Chciałbym iść na ekonomię do Wrocławia na 
doradztwo finansowe. Jutro angielski, ale ja piszę 
niemiecki.

Z maturzystami z LO w Wieruszowie rozmawiała 
Anna Świegot

Wieruszów

Wołanie o miłosierdzie
To już siedem lat, odkąd wizerunek Jezusa Miłosiernego 

nawiedza parafie w dekanacie kaliskim

Naśladować Jezusa, to być świadkiem miłosierdzia” - pod takim hasłem odbyły się w dniach 18 – 25 
kwietnia Misje Miłosierdzia Bożego w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie. Pod-
czas inauguracji misji, świątynia O. Paulinów w Wieruszowie ustanowiona została Sanktuarium Je-
zusa Miłosiernego Pięciorańskiego. Po 7 dniach peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, którego 
w 2002r. poświęcił w Łagiewnikach papież Jan Paweł II w uroczystej procesji został on przeniesiony 
z kościoła O. Paulinów do kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wieruszowie. Udział 
w procesji wzięli m.in. ministranci, dzieci pierwszokomunijne, poczty sztandarowe, żywy różaniec, 
członkowie Bractwa Pieciorańskiego przy klasztorze O. Paulinów, księża i misjonarze z biskupem 
Stanisławem Napierałą na czele, halabardziści, straż honorowa, Orkiestra Dęta, chóry oraz liczni 
parafianie. Przekazanie obrazu odbyło się na granicy parafii na ul. Warszawskiej. Msza pod przewod-
nictwem biskupa kaliskiego rozpoczęła misje w parafii św. Stanisława BM. 

Jak przy każdym rozpoczęciu misji odczytano najpierw list Ojca Świętego Jana Pawła II, wystoso-
wany w 2002 roku na okoliczność peregrynacji obrazu w naszym dekanacie, dzięki któremu – jak 
zauważył biskup Napierała papież zyskał możliwość kontaktu z każdą parafią. „Misje to piękny czas… 
Po co są Misje Miłosierdzia Bożego? Aby poznać miłość miłosierną i się w niej zanurzyć, „wykąpać” – mówił 
ordynariusz kaliski Stanisław Napierała. Na rozpoczęciu bp Napierała pobłogosławił również obraz 
dla Pieczysk. 

Przez tydzień parafianie wpatrywali się w boskie oblicze, wsłuchiwali się w słowa O. Janusza, modlili 
się i zawierzali siebie i swoje rodziny Bożemu Miłosierdziu. Zaś w sobotę 2 maja pożegnali obraz, 
który w eskorcie odjechał w kierunku kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Parcicach. 

Od 9 do 16 maja obraz nawiedzi parafię w Czastarach a następnie Ochędzyn (16 – 23 maja) i 
Wyszanów (23 – 30 maj)

aga, Foto: Dzięglewski
P.S. Więcej zdjęć z uroczystości na naszym FORUM: www.powiatowy.pl

Spełniło się życzenie Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki – obraz doczekał się czci publicznej
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Pamiętam rurki czekoladowe 
nadziewane ściągami…

O maturze słów kilka z Włodzimierzem Matyja Dyrektorem LO 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

Ilu maturzystów z LO 
Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przystąpi-
ło do egzaminu dojrza-
łości?

Maturę pisze 115 
uczniów, absolwentów. 
111 tegorocznych i 3 ubie-
głorocznych. W tej chwili 
dwie osoby się nie zgłosiły, 
więc jest 113 piszących ję-
zyk polski. Przez kolejne dni te osoby będą pisały różne egzaminy, każdy 
musi zdać trzy, a może zdać cztery albo pięć. Dzisiaj wszyscy piszą język 
polski, 9 osób pisze na poziomie rozszerzonym, 106 powinno pisać na po-
ziomie podstawowym. Będą pisać 170 min. – poziom podstawowy i 180 
min. poziom rozszerzony.

Widziałam, że przed egzaminem rozmawiał pan z maturzystami, 
mocno byli zestresowani?

Tak rozmawiałem rano z nimi starałem się ich odstresować, zmniejszyć 
poziom stresu. Ta dzisiejsza rozmowa nie miała związku z ich umiejętno-
ściami, bo nad tym pracowaliśmy przez trzy lata, a szczególnie w III klasie. 
Myślę, że są dobrze przygotowani, jak co roku, bo zdawalność matury u 
nas z języka polskiego jest bardzo wysoka, powyżej 95%, więc myślę, że w 
tym roku będzie też podobnie. Nauczyciele pracowali z uczniami i z różnych 
przedmiotów mieli zajęcia fakultatywne, mieli konsultacje, także przygo-
towani są dobrze. Nauczycielom też zależy na tym, aby zdali jak najle-
piej. Cała praca nauczycieli jest ukierunkowana tak, żeby tą maturę zdali 
uczniowie jak najlepiej.

Nikt nie może w tej chwili wejść do szkoły, aby nie zakłócić egza-
minu maturzystom.

Tak. Wejście do szkoły jest w tej chwili zablokowane, maturzyści nie mogą 
wychodzić też z sali w czasie pisania matury. Matura jest krótsza niż ta 
starsza, bo trwa tylko niecałe trzy godziny, ale wszyscy się denerwujemy, bo 
jest to przedsięwzięcie logistyczne. Ja jako dyrektor muszę martwic się, czy 
przed godz. 7.00 dotrą w stanie nieuszkodzonym arkusze egzaminacyjne, 
czy będzie ich tyle ile trzeba, czy wszyscy mają karty z numerami kodowymi, 
czy ktoś nie zapomniał dowodu osobistego, czy ktoś przez przypadek albo ce-
lowo nie wniósł na salę telefonu komórkowego i wtedy niestety musimy taki 
egzamin unieważniać. Myślę, że stres nauczycieli i dyrekcji jest mniejszy 
niż uczniów, troszeczkę innego typu, ale jest to przedsięwzięcie logistycznie 
złożone, na razie wszystko zadziałało, także miejmy nadzieję, że wszystko 
będzie dobrze. 

Przesądem maturalnym jest, aby zabrać ze sobą na egzamin ulu-
bioną rzecz

Maturzyści mogli zabrać ze sobą tylko długopis, na sali mają słowniki 
do dyspozycji. Na matematykę i fizykę mogą zabrać i używać kalkulatora, 
który wcześniej deponują w sekretariacie, musi być sprawdzony, takie pro-
sty, żeby w jakiś sposób nadmiernie nie pomagał w tej maturze. Nie ma 
jedzenia, nie ma picia, nie ma kanapek, maskotek.

Panie dyrektorze pamięta pan swoją maturę?
Oczywiście, że pamiętam swoją maturę. Ja kończyłem właśnie tę szkolę, 

jak wchodzę na salę gimnastyczną, to wracają wspomnienia, mogę po-
kazać miejsce, gdzie siedziałem. Tak pamiętam, to były dobre czasy, miło 
się wspomina swoją maturę. Tamta matura była dla mnie z perspektywy 
czasu łatwiejsza niż ta, którą teraz piszą maturzyści w szkole, którą przyszło 
mi prowadzić jako dyrektorowi. 

Kreatywność maturzystów w kwestii projektowania ściąg nie zna 
granic. Czy dzisiaj ściągi idzie przemycić?

Podczas dawniejszych matur zdarzały się śmieszne, a nawet żałosne próby 
przemycania ściąg na salę podczas matury. Pamiętam matury, te starsze 
jako nauczyciel. Pamiętam, jak brałem udział w maturach, to były jakieś 
śmieszne batoniki, w których były ściągi, rurki czekoladowe nadziewane 
ściągami, specjalne długopisy. Niestety było to wszystko bardzo często wy-
chwytywane przez nauczycieli. W tej chwili nie ma takiej możliwości, jeśli 
nawet ktoś w jakiś sposób przemyci ściągę to przy tego rodzaju pytaniach, 
zadaniach one mu się nie przydają. Wtedy pisało się długą pracę z jakiegoś 
okresu np. z romantyzmu, jeśli ktoś miał na ściądze opracowanie to mógł 
w jakiś sposób się posłużyć. Dzisiaj jest to niemożliwe i bezcelowe, ponieważ 
mamy kilkadziesiąt pytań.

Pozostaje tylko życzyć maturzystom połamania długopisów.

Z Włodzimierzem Matyja Dyrektorem LO Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Wieruszowie rozmawiała 

Anna Świegot

Wieruszów

Gotowi na przyszłość
Przygotowania europejskich samorządów lokalnych i regionalnych.

Polska delegacja na Galowym Wieczorze Szwedzkim w Operze zor-
ganizowanym dla 1100 uczestników.

W dniach 22-24 kwietnia 2009 
r. odbyły się w Malmö (Szwecja) 
XXIV Zgromadzenie Ogólne 
Rady Gmin i Regionów Euro-
py. Z Polski było 82 delegatów, 
a wśród nich Iwona Szkopińska 
Burmistrz Wieruszowa.

Spotkanie komitetu Polityczne-
go CEMR (środa 22 kwietnia)

Drugi raz uczestniczyłam w 
Zgromadzeniu Ogólnym Gmin i 
Regionów Europy. Trzy lata temu 
byłam w Insbrucku z delegacją 
samorządową. Hasłem kongresu 
było Gotowi na przyszłość. Były wy-
stąpienia, które omawiały kryzys, 
także kryzys, który dotyka samo-
rządy, jaka jest recepta dla miast 
i regionów na kryzys, jakie są kie-
runki na przyszłość. Kongres był 
intensywny, rozpoczęto sesjami 
plenarnymi w środę 22 kwiet-
nia. W czwartek trwały warsztaty i 
uzgodnienia deklaracji końcowej 
Zgromadzenia Miast i Regionów 
Europy. W piątek ostatni dzień 
kongresu, gdzie sesje plenarne 
i warsztaty kończyły 
się do godz. 15-tej, 
bo już opuszczano 
Malmö i Szwecję. 
Polskich delegatów 
było 82, przy czym 
dwóch przedsta-
wicieli prowadziło 
warsztaty związane 
z równością szans 
w UE (chodzi o 
równość wszelkiego 
rodzaju: osób nie-
pełnosprawnych, 
równych szans ko-
biet i mężczyzn w 
zawodach, w pracy, 
czyli wszelka szansa 
równości edukacji, 
prowincji i dużych 
miast). Moderato-
rem tej dyskusji pa-
nelowej była pani Jolanta Barska 
burmistrz Nysy , która podpisała 
europejską kartę równości jako 
jedyny burmistrz w Polsce do tej 
pory. Drugim moderatorem w 
dyskusji panelowej był pan Janusz 
Marszałek prezydent Oświęcimia 
z racji historycznych uwarunko-
wań Oświęcimia. Podkreślił w 
swoim wystąpieniu, na co wszyscy 
delegaci zwrócili uwagę, że nie są 
to polskie obozy Auschwitz, tylko 
hitlerowskie obozy zagłady. Na-
tychmiast otrzymał brawa, choć 
było to dla wszystkich zaskocze-
niem.

Spotkania delegacji narodo-
wych (czwartek 23 kwietnia)

Było ok. 1100 przedstawicieli 
z całej Europy, ale również de-
legaci z poszczególnych konty-
nentów m.in. reprezentowane 
były środowiska USA, Ameryki 
Południowej, Azji, Indii. Miałam 
przyjemność rozmawiać z przed-
stawicielami i przewodniczącym 
Związku Gmin Indii, chociaż 
demokracja lokalna w Indiach 

jeszcze nie istnieje, zaczyna się 
tworzyć. Premier, który obecnie 
rządzi w Indiach chce mieć wzór 
z Polski, chciał nawiązać kontakt 
ze Związkiem Miast Polskich, aby 
duże metropolie, (ponieważ w 
Indiach są miasta mininum 6-7 
mln ludzi) nawiązały kontakt z 
polskimi miastami, aby przeka-
zać doświadczenia młodej u nas 
demokracji, w końcu prawie 
dwudziestoletniej.

Pracowaliśmy w grupach, byłam 
w grupie związanej z deklaracją z 
obywatelskim społeczeństwem o 
wyrównywaniu szans w lokalnych 
społecznościach. Polska delega-
cja była w największej części. W 
przerwie między posiedzeniami i 
warsztatami były również wyjazdy 
studyjne. Jeden z tych wyjazdów 
dotyczył portu zachodniego, ale 
nie mógł się odbyć ze względu na 
pożar. Skorzystaliśmy z wyjazdu 
do przedszkola w Szwecji. Duże 
zdumienie ponieważ 15 dziecmi 
zajmuje się jedna nauczycielka, 
która gotuje razem z dziećmi, 

przygotowuje razem z nimi 
wszystkie posilki, razem z nimi 
się bawi. Były to dzieci w wie-
ku 4 lat. Wychodząc na spacer 
wszystkie mają odpowiednie od-
blaskowe kamizeleczki. To, co 
dzieci interesuje nauczyciel jest 
zobowiązany opowiedzieć im. 
Uczą się samodzielności. U nas 
jest to inaczej zorganizowane, 
dziecko ma wszystko podane. 

Zmiana klimatu – co możemy 

zrobić, co musimy zrobić? Sesja 
plenarna (piątek 24 kwietnia)

W zakresie inwestowania od-
noszono się do ochrony przy-
rody, do ekologi, do nowocze-
snych technologii, które będą 
oszczędne i zupełnie inne, wy-
korzystujące energię słoneczną 
i najnowsze myśli techniczne. 
Jeden z prelegentów okreslił, 
że większość miast powinna w 
najbliższych 25 latach ulec cał-
kowitemu wyburzeniu i być na 
nowo stawiana, według nowych 
technologi ponieważ ropy star-
czy na 50 lat, a myśl techniczna 
musi iść do przodu żeby można 
było zasilać budynki mieszkalne 
energią sloneczną, korzystać z 
energii wodoru, słońca itd. W 
tym całym spotkaniu najważniej-
szy był stan dzisiejszych trudno-
ści, to że lokalne społeczności 
mają trudności i jak z tego wyjść 
i co czeka politykę UE w tym 
zakresie. Na każdej sesji ple-
narnej i na każdych warsztatach 
uczestniczył przedstawiciel UE 

do spraw regionalnej polityki 
i to on przekazywał propozy-
cje komisji europejskiej w tych 
dziedzinach. Jedną z nich jest 
to, że polityka rolna powinna 
się znacznie zmienić, bo klimat 
się zmienia i powinna być pro-
wadzona dogłębna analiza poli-
tyki rolnej, co będzie też miało 
wpływ na lokalne samorządy.

Anna Świegot

Część polskiej delegacji przed Centrum Kongresowym.



6 maja 200926 wieruszów

Sokolniki

30 lat minęło jak jeden dzień
Trzecią dekadę kulturalnej działalności ma za sobą Zespół Folklorystyczny „Sokolniki”. 2 maja w GOSKiT odbyła się gala jubileuszowa z udziałem 

władz gminnych, powiatowych oraz zespołów śpiewaczych i kapel z sąsiednich gmin. 30-letnie członkinie zespołu prezentowały się młodo i pięknie, a 
panowie niezwykle dostojnie. Ich forma podczas występu jubileuszowego wzbudziła aplauz publiczności.

Małgorzata Plewa i Jan Juszczak w piosence ludowej „Tam koło 
młyna”

Muzyka ludowa istnieje od czasów, 
gdy nie znano jeszcze zapisu nuto-
wego ani muzycznych terminów, 
stała się pierwowzorem twórczości 
muzycznej. Kultywowaniem folklo-
ru ziem polskich zajmują się zespoły 
ludowe i kapele. Zespół folklory-
styczny „Sokolniki” nieustannie od 
30 lat kultywuje i promuje tradycje 
i obrzędy ludowe ziemi wieruszow-
skiej i wieluńskiej. Poprzez swoją 

działalność kulturalno-ludową zna-
cząco wpłynął na rozwój kultury w 
gminie Sokolniki, a rozsławiając 
tradycje ludowe stara się ocalić od 
zapomnienia zwyczaje i obrzędy re-
gionu dla przyszłych pokoleń. 

2 maja w GOKSiT w Sokolnikach 
obchodzono jubileusz 30-lecia dzia-
łalności Zespołu Folklorystycznego 
„Sokolniki”. Uroczystą galę swoją 
obecnością zaszczyciła Barbara Wy-
rwas Wójt Gminy Sokolniki, An-
drzej Szymanek Starosta Powiatu 
Wieruszowskiego, Mirosław Urbaś 
Wicestarosta Powiatu Wieruszow-
skiego, Barbara Wibingier Dyrektor 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 

Grzegorz Lewiński Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Turystyki w 
Sokolnikach, Kapela „Lututowia-
nie” wraz z Wacławem Zabłockim 
Dyrektorem GOK Lututów, Kapela 
z Czastar, byli i obecni członkowie 
zespołu „Sokolniki” oraz szerokie 
grono publicznośći, mieszkańców i 
fanów zespołu. 

Z okazji jubileuszu wszyscy człon-
kowie zespołu zostali uhoronowani 
przez władze gminne i powiatowe 
podziękowaniem w postaci dyplo-
mów i statuetek za staż w zespole, 
działalność, pasję, umiejętności, 
trud i czas poświęcony dla promo-
wania folkloru swojej gminy i regio-
nu.

Obecny skład Zespołu Folklory-

stycznego „Sokolniki” działającego 
przy GOSKiT przedstawia się nastę-
pująco: Dziechcińska Wiesława, Fo-
rias Kazimiera, Gajda Jan, Górecka 
Sabina, Jezierska Anna, Juszczak 
Jan, Kolańska Anna, Kubacka Zdzi-
sława, Markiewicz Elżbieta, Mar-
kiewicz Jan, Olszewski Grzegorz, 
Plewa Małgorzata, Peliak Marian, 
Sawicki Roman, Wątroba Teresa, 
Zadłużna Krystyna, Żbik Krystyna, 

Żbik Teresa.
30 lat zespołu to spory kawałek czasu, 

w którym osiągneliście państwo wiele 
sukcesów. Należą się słowa uznania za 
te osiągnięcia i życzenia, by dalsza dzia-
łalność zespołu przyniosła Wam jeszcze 
wiele sukcesów. Kultura pomnaża swój 
dorobek dzięki ludziom, którzy poświęca-
ją jej swój czas, wyrabia wrażliwość mło-
dym pokoleniom, a dorosłym pozwala 
miło spędzić czas na różnych imprezach 
na terenie gminy i nie tylko. Życzę, aby 
dalszy dorobek był twórczy jak dotychczas 
i przynosił Wam wiele zadowolenia, a 
także życzę wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym- podziękowania i życzenia 
dla Zespołu Folklorystycznego z So-

kolnik złożyła Barbara Wyrwas Wójt 
Gminy Sokolniki.

Zespół folklorystyczny „Sokolniki” 
powstał w 1977 roku z inicjatywy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Koła 
Gospodyń Wiejskich. Pierwszym kie-
rownikiem muzycznym zespołu był 
Mirosław Lewiński, zespół korzystał 
z konsultacji etnograficznej Olecha 
Podlewskiego, natomiast konsul-
tantem choreograficznym była Ewa 
Zakrzewska. Od początku istnienia 
do chwili obecnej członkami zespo-
łu są: Anna Jezierska, Maria Krasoń, 
Jan Gajda, oraz Teresa Żbik, która 
jest założycielem i kierownikiem ar-
tystycznym.

- Pani Tereso cieszy się pani 
ogromnym szacunkiem wśród 

członków zespołu, którzy są pani 
niezmiernie wdzięczni i nie wyobra-
żają sobie, aby pani nie „dowodzi-
ła” zespołem przez kolejne 30 lat. 
Przypomni pani czytelnikom ITP 
jakie były początki?

- Zespół powstał w 1977 r., zadebiuto-
waliśmy na akademii 1-majowej. W tym 
roku zostałam Dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sokolnikach i zaczę-
łam zastanawiać się nad zapotrzebowa-
niem naszego środowiska pod względem 
kultury. W Sokolnikach występował 
zespół ludowy z Lututowa, pomyślałam 
„Lututowianie śpiewają, a dlaczego 
my nie?”. Zaczęłam wyszukiwać ludzi, 
którzy znali najstarsze piosenki ludowe, 
obyczaje, tradycje i obrzędy. Wtedy była 
to 4-osobowa kapela, akordeon, trąbka, 
skrzypce i bęben. W zespole śpiewało 12 

kobiet, były 3 solistki. Co roku były or-
ganizowane szkolenia dla kierowników 

zespołów, byłam wtedy jednocześnie dy-
rektorem GOK i kierownikiem zespołu. 
Na podstawie opowiadań najstarszych 

mieszkańców wsi i konsultacji z Mu-
zeum w Wieluniu uszyliśmy stroje, w 
których podczas występów reprezentowa-
liśmy i reprezentujemy do chwili obecnej 
folkolor naszej ziemi. Współpracowali-
śmy i korzystaliśmy z pomocy etnograficz-
nej i choreograficznej Centrum Kultury i 
Sztuki w Kaliszu, które co roku organizo-
wało Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. 
Braliśmy w nich udział zajmując czoło-
we miejsca. Tak zwiedziliśmy wiele miast 
i gmin woj. kaliskiego. Ta wspólpraca 
trwa do dzisiaj. Braliśmy także udział 
w Dożynkach Centralnych w Pleszewie, 
młodzież tańczyła, panie śpiewały. Wy-
stępowaliśmy na Festiwalu Folkloru woj. 
łódzkiego, na którym zajeliśmy II m-ce w 
kat. Zespoły Śpiewacze. Obecnie wystę-
pujemy na wszystkich uroczystościach 
lokalnych. Nadal jestem kierownikiem 

organizacyjno-artystycznym, natomiast 
kierownikiem muzycznym jest Grzegorz 

Olszewski, który gra na akordeonie, zaś 
na skrzypcach gra Marian Peliak, a na 
kontrabasie Jan Juszczak, który jest rów-

nież solistą zespołu, oczywiście śpiewają 
wszystkie panie -osiągniecia i zespół 
przedstawiła Teresa Żbik kierownik 
organizacyjno-artystycny zespołu. 

Pani kierownik godnie pełniła ho-
nory gospodarza gali, jej zaangażo-
wanie i miłość do zespołu dało się 
zauważyć wszędzie, impreza była 
„dopięta na ostatni guzik”. Przy 
wspaniałych potrawach na szwedz-
kim stole przygotowanym przez GO-
SKiT konwersacji i wspomnień nie 
było końca. 

Na jubileuszu 30-lecia obecne były 
młode członkinie zespołu, których 
obowiązki rodzinne nie pozwalają 
w chwili obecnej uczestniczyć w pró-
bach i występach. Panie: Małgorza-
ta Wojtasik, Danuta Pacer i Arleta 
Bednarek wyszły za mąż, urodziły 
dzieci, w zwiąku z tym obowiązki i 
odległość od Sokolnik nie pozwala 
im obecnie na kontynuowanie pasji 
śpiewaczej i szerzenia kultury ludo-
wej. Z faktu tego głęboko ubolewa 
kierownik Teresa Żbik i cały zespół. 

Od powstania zespołu śpiewa w 
nim pani Anna Jezierska, która po-
mimo przebytej ostatnio kontuzji 
wykazała niesamowity potencjał sił 
witalnych, humoru i werwy do tań-
ca.

W czwartek miałam zdjęty gips, dlate-
go powinnam uważać i się oszczędzać, 
nie tańczyć tyle, ale 30 lat w zespole to 
przecież kawał mojego życia. Póki starcza 
sił i zdrowie dopisuje będę wspierać nasz 
zespół, aby nadal istniał i działał– mó-
wiła Anna Jezierska.

Najmłodsza członkini, która dołą-
czyła niedawno do zespołu to pani 
Teresa Lerka.

Zawsze lubiłam śpiewać i tańczyć, ale 
dopiero teraz mogłam dołączyć do zespo-
łu- wyjaśniła pani Teresa. Wiodące 
solistki to m.in.; Kazimiera Forias, 
Małgorzata Plewa, Zdzisława Kubac-
ka, Wiesława Dziechcińska

- Jesteśmy w zespole średnio od 5-ciu lat. 
W imieniu wszystkich członków zespołu 
chciałyśmy podziękować pani wójt, że 
pomimo trudności i skromnego budżetu 
pomogła nam zorganizować wspólnie z 
GOSKiT-em tą uroczystość jubileuszową. 
Dziękujemy za to, jak również za obec-
ność na dzisiejszym spotkaniu pani wójt 
i pana dyrektora, za udział we wspólnej 
zabawie. To wielki zaszczyt mieć takiego 
wójta w gminie i móc goscić na naszej 
uroczystości. Odbyła się ona głównie 
dzięki pani Teresie Żbik, naszego kie-
rownika organizacyjno-artystycznego. 
Jej wysiłek, trud i praca na rzecz zespołu 
przez 30 lat jest nieoceniona. Dziękuje-
my, że doprowadziła zespół do 30-lecia. 
Życzymy jej dużo zdrowia i sił, bo nie 
wyobrażamy sobie, aby pani Teresa na-
dal nie prowadziła nas przez kolejne 30 
lat, organizując jak dotychczas występy, 
spotkania, uroczystości – w imieniu ze-
społu podziękowania i życzenia dla 
Teresy Żbik złożyły solistki zespołu 
Kazimiera Forjas, Wiesława Dziech-
cińska i Zdzisława Kubacka.

- Do życzeń dołącza się redakcja 
ITP składając na ręce pani kierow-
nik Teresy Żbik dla całego Zespołu 
Folklorystycznego „Sokolniki” ży-
czenia wielu radości i satysfakcji z 
dzielenia wspólnej pasji śpiewania, 
dalszych lat działalności zespołu, 
wielu sukcesów, zdrowia i szczęścia 
w życiu osobistym. 

Anna Świegot

Ania i Robert najmłodsi członkowie kapeli Lututowianie

Do skocznego oberka porwał Barbarę Wyrwas Wójta Sokolnik Jan 
Juszczak

Kapela z Czastar wystąpiła dla jubilatów

Piękni, młodzi 30-letni
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Poziomo:
3. jasność
6. pustynia w Afryce
11. wyspa na Atlantyku
12. ziółko
13. chryja
14. rybie gody
15. sofa
16. miasto i port na Filipinach
17. patrol
19. odzienie
21. heretyk, odstępca od wiary rzymsko-

katolickiej
25. szeroka, zadrzewiona ulica o charakte-

rze spacerowym
31. taniec
32. pnącza na których poruszał się Tarzan
33. alarm, wrzawa, zgiełk, sarmacka po-

budka
34. rodzaj zamszu
35. dziki pies z Australii
36. w środku cyrku
37. naczynie 
40. nizinna wyspa kubańska, na Morzu 

Karaibskim
41. tablica
42. bąbel
43. sportowe półbuty
44.... jądrowy
47. mięso na kotlety
48. dowódca statku handlowego, rybackiego 

lub jachtu
50. szlochanie, łkanie
52. wyżyna w Indiach
55. na piwie
57. część rękojeści broni siecznej przezna-

czona do osłony dłoni
58. nota
59. do wywabienia
60. gwiazdozbiór nieba południowego
61. piłka nożna
62. zając
66. pałeczka w dłoni dyrygenta
69. brat Prometeusza
72. przewodnik w tablicy Mendelejewa
74. kapuza
75. krążownik rosyjski, którego wystrzał był 

sygnałem szturmu na Pałac Zimowy
76. mysie mieszkanko
77. machina oblężnicza używana w sta-

rożytności
78. defilada
79. nibygwiazda
80. powieść Poli Gojawiczyńskiej 
81. roślina ozdobna i użytkowa
Pionowo:
1. fronton
2. wyspy na Pacyfiku i stan USA
3. poszukiwacz
4. stan w północnej Brazylii
5. leniwy miś z Australii
6. terminarz
7. do niedawna jednostka monetarna w 

Niemczech i Finlandii
8. mieszkali w nim Staś i Nel
9. miękka kolorowa kredka
10. gra
18. Miasto w śr. Luzonie (Filipiny)
20. reguła
21. kipi razem z grochem
22. przeraza

23. wyspa niemiecka na Morzu Bałtyckim
24. żadna nie hańbi
26. wywczasy
27. ganek
28. identyczny wynik obu drużyn
29. szczęka dolna
30. schadzka
38. spięcie
39. forma prezentacji usługi lub produktu
45. inkarnacja
46. uprawnienie do żądania zwrotu całości 

lub części dokonanej zapłaty
48. petent
49. archipelag w Polinezji Francuskiej
50. niedoszła koalicja
51. nieprzyjemne uczucie pieczenia w żo-

łądku lub przełyku
52. rzeka, lewy dopływ Missouri
53. krzew
54. odzywają się po uderzeniu w stół
55. karma
56. dusznica
63. miasto na Ukrainie
64. ustalona forma praktyk religijnych
65. miasto na terenie starożytnych Teb
66. obchodzi imieniny 11.28 12.01
67. koń lub stary samochód
68. szkocka tkanina wełniana w różno-

barwną kratę
70. kijanka
71. podziałka
72. rodzicielka
73. radula

- Tato, a kto to jest transseksualista?
- Spytaj matkę, on będzie wiedział...

Katolicy twierdzą, że człowiek nie powi-
nien być pyszny. Ludożercy są nieco innego 
zdania.

Taniec indyjski - jedną ręką wkręcasz ża-
rówkę, drugą głaszczesz psa.

Prawdziwy mężczyzna nie je miodu... Praw-
dziwy mężczyzna żuje pszczoły.

Pracownicy w firmie urlopy dzielą na dwie 
kategorie:

- urlop własny,
- urlop przełożonego.

Na mistrzostwach świata w podnoszeniu 

ciężarów polski menel spierniczył z trzystu-
kilogramową sztangą do skupu złomu, gdzie 
dostał stosowną gratyfikację.

Koleżanki uczciły tragicznie zmarłą przekup-
kę nanosekundą ciszy.

Komornicy są jak dzieci. Co ładniejszego 
zobaczą, to zaraz chcą to mieć.

Baran (20 III-20 IV)
Było miło, ale wiosna już dawno się zaczęła i trzeba 
trzeźwo spojrzeć na życie. Korzystając z wolnego czasu, 
jeśli pogoda będzie sprzyjać, pojedziesz na działkę, by 
sprawdzić, czy wszystko w porządku, pooddychać świe-
żym powietrzem. Miły nastrój pryśnie we wtorek i będzie 

nerwowo, improwizacja, podejmowanie szybkich decyzji.

Byk (21 IV-20 V)
Wzrośnie twój potencjał życiowy, a zwłaszcza intelektu-
alny. Ułatwi ci to wykonywanie podjętych zadań, a także 
nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich. Zapra-
gniesz rozrywek i sprawiania sobie drobnych przyjem-

ności, więc nie próbuj opierać się tej pokusie. Osoba, którą w tych 
dniach poznasz, okaże się dla ciebie cenną zdobyczą.

Bliźnięta (21 V-20 VI)
Przed tobą dobry tydzień. Z obowiązkami uporasz się do 
weekendu, a wtorek i środę spędzisz w miłej i kulturalnej 
atmosferze. Będzie knajpa, koncert lub sympatyczne 
towarzyskie spotkanie. Planety są teraz u twojego boku, 
więc jeśli czujesz się samotny, pomogą ci znaleźć kogoś 

odpowiedniego. Sam też wykaż inicjatywę.

Rak (21 VI-21 VII)
Czeka się miła niespodzianka. Spotkanie z dawną sym-
patią lub kimś znajomym stworzy okazję do pogłębienia 
kontaktów. Zaczniesz się udzielać towarzysko, poszerzysz 
grono przyjaciół. Częstym elementem spotkań będą dys-

kusje na tematy społeczne, polityczne. Nie wchodź w tę problematykę 
zbyt głęboko, zwłaszcza gdy jesteś na urlopie. 

Lew (22 VII-21 VIII)
Niespodziewany wydatek znacznie uszczupli twój portfel. 
Jeśli chcesz szybko załatać dziurę w budżecie, musisz 
rozejrzeć się za dodatkowym zarobkiem lub przez pewien 
czas żyć z ołówkiem w ręku. Na podwyżkę lub na premię 
teraz raczej nie powinieneś liczyć. Zwróć większą uwagę 

na swe zdrowie, wiosenna pogoda jest bardzo zdradliwa.

Panna (22 VIII-21 IX)
Czeka cię podjęcie decyzji w sprawie, która będzie mia-
ła duże znaczenie dla twej przyszłości. I choć na ogół 
wiesz, czego chcesz, tym razem znajdziesz się w nie 
lada kłopocie. Przeanalizuj drobiazgowo sytuację i nie 
wstydź się skorzystać z rady osoby w takich sprawach 

bardziej niż ty doświadczonej, bo dobrze ci ona życzy.

Waga (22 IX-22 X)
Choć w pierwszej chwili ocenisz pomysł szefa jako nie-
wart funta kłaków, przekonasz się, że miał rację, zlecając 
właśnie tobie jego wykonanie. Zachowaj rozsądek, a 
osiągniesz nie tylko sporą satysfakcję zawodową, ale 

i wymierne korzyści finansowe. Nie zwlekaj z przygotowaniami do 
urlopu, twój organizm domaga się relaksu.

Skorpion (23 X-21 XI)
Przed tobą same dobre dni. Dopisze ci zdrowie i dobry hu-
mor. Twoja sytuacja finansowa znacznie się poprawi, a to 
dzięki zleceniu ci dodatkowego źródła zarobków. Zadbają 
o to znajomi, z którymi masz ostatnio bardzo serdeczne 
kontakty. Także dzięki nim pojawi się w twoim życiu ktoś, 

kto będzie się starał zapełnić pustkę w twoim sercu.

Strzelec (22 XI-20 XII)
Na bliską osobę czyha jakieś niebezpieczeństwo, być 
może wda się w nieodpowiednie towarzystwo, co po-
ciągnąć może za sobą rozmaite kłopoty. Trzymaj rękę 
na pulsie. Jeśli chcesz uniknąć zmartwień i starganych 

nerwów, powinieneś koniecznie poświęcić jej teraz więcej uwagi, 
nawet kosztem spraw, które tak bardzo cię absorbują.

Koziorożec (21 XII-19 I)
Nadejdzie dobry moment na przeforsowanie swoich 
pomysłów, gdyż cieszysz się przychylnością szefa i 
sympatią współpracowników. Wpłynie to na polepszenie 
twej pozycji zawodowej oraz finansów. Spróbuj znaleźć 

więcej czasu dla starych znajomych, gdyż podtrzymywanie z nimi 
kontaktów może okazać się korzystne finansowo.

Wodnik (20 I-19 II)
Teraz wszystko jest możliwe, publiczny występ i dal-
sza podróż. Mars zwiększa twoją aktywność. Dobrze 
układa się współpraca w dużych grupach. W sprawach 
sercowych utrwalenie stałych związków, wzajemne zro-
zumienie i tolerancja. Nowe znajomości mają naprawdę 

szansę przekształcić się w coś trwałego.

Ryby (20 II-19 III)
Bez namysłu podejmiesz się wykonania nowego zadania, 
które okaże się zbyt skomplikowane i czasochłonne. Sta-
niesz się w związku z tym sfrustrowany i twój zły nastrój 
odbije się na stosunkach z domownikami. Panuj nad sobą, 

szczególnie we wtorek, bo to, co i jak powiesz, może sprawić wielką 
przykrość osobie, która cię kocha.
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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 mieszkanie w Wieru-
szowie Os. Warszawska o pow. 
48,5m2 na parterze. Tel. 600 047 
927 (20.05) I
Sprzedam lokal użytkowo-
własnościowy z możliwością ada-
ptacji na lokal mieszkalny przy 
ul. Kordeckiego 4 o pow. użytko-
wej 106 m2. Tel. 0 692 441 065 
(20.05) I
Sprzedam dom w Wieruszowie 
(ok.80m2) z budynkiem gospo-
darczym(ok.40m2).Działka ponad 
9 arów. Cena: 150 tys. zł. Tel. 609 
548 436 (13.05) I
Sprzedam działkę budowlaną 
(uzbrojoną) o pow. 420 m2 – na 
osiedlu w Bolesławcu. Tel. 602 
863 004 (20.05) I
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Wieruszowie o pow. 49 m2 z 
dużym balkonem na parterze. Tel. 
785 772 714 (13.05)
Sprzedam działkę pod zabudowę 
przemysłową lub mieszkaniową 
o pow. 30 arów przy trasie S-11 
w Gminie Baranów. Tel. 698 185 
970 (27.05)
Sprzedam nowy dom w Kępnie o 
pow. 185 m2 na ogrodzonej dział-
ce o pow. 900m2. Kontakt po godz. 
16.00 603 667 687 (27.05)K
Sprzedam mieszkanie Wrocław. 
Spokojna dzielnica – Krzyki o 
pow. 46 m2 ;3 pokoje, balkon, 
widna kuchnia, blok ocieplony, 
około 300 – 400 m do przystanku 

autobusowego i tramwajowego, 
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 wła-
snościowego 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 
Spółdzielnia Mieszkaniowa), o 
pow. 39 m², 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, przedpokój. 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 
Pieczyskach, gm. Wieruszów o nu-
merach 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-pokojowe z dużą kuchnią, ła-
zienka, WC, z dużym balkonem, 
nowe okna PCF, nie wymaga na-
kładu finansowego. Tel. 667 189 
885 (6.05) I
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-5 o pow. 74 m2 w Wieruszo-
wie 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 bu-

dynkiem o pow. użytkowej 144,8 
m2 w stanie surowym, częściowo 
podpiwniczony. Doprowadzone 
wszystkie media + lokalny zbiornik 
na nieczystości. Tel. 0 889 962 300 
(6.05) I
Sprzedam mieszkanie M-6 o pow. 
62 m2 na parterze w bloku w Wie-
ruszowie. 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 
Wieruszowie. 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 oko-
licy Mirkowa. Cena 16 tys. zł. Tel. 
722 102 170 (6.05) I
Sprzedam mały dom 5 km od 
Wieruszowa tani w eksploatacji. 
Gotowy do zamieszkania. 2 poko-
je, kuchnia, łazienka. Powierzch-
nia 50 m2 (można rozbudować). 
Działka 1718m2. Nowe okna, in-
stalacje, regipsy, podłogi, łazien-
ka. Ogrzewanie kominkowe (koza) 
oraz sterowane-elektryczne. Ocie-
plony, otynkowany. Zabudowania 
gospodarcze do remontu. Blisko 
przystanek, szkoła, sklep. Dojazd 
asfaltowy. Cena 149.000 zł do ne-
gocjacji. Zdjęcia na www.otodom.
pl Możliwość dokupienia ziemi. 
Tel. 662-314-532.
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 gospodarstwo rolne o 
pow. 5 ha + budynek gospodarczo-
mieszkalny o pow. 330 m2 blisko 
lasu. Przybyłów 33, gm. Galewice 
(20.05) I
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, dział-
ka o pow. do uzgodnienia. Możli-
wość zakupienia budynków wraz 
z całym siedliskiem o pow. 2,30 
ha w Piaskach (gm. Bolesławiec), 
działka graniczy ze starym kory-
tem Prosny. Tel. 604 173 083 (st.)
Sprzedam działkę 96 arów w miej-
scowości Polesie. Tel. 502 176 049 
(6.05)
Sprzedam działki budowlane- 
uzbrojone w Sycowie i Stradomii 
Wierzchniej. Tel. 601 769 393, 
505 060 720 (K)
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 6.100m2 w Klinach (gm. Kęp-
no) Tel. 605 557 876 (20.05) AI
Sprzedam nieruchomość w Ochę-
dzynie Nowym przy trasie E8 wraz 
z budynkami na działalność gospo-
darczą np. Stolarstwo, Warsztat 
samochodowy. Pow. działki 2,70 
ha, budynki ok. 190m2 wysokie. 
Tel. Tel. 604 173 083 (st.)
Sprzedam działkę uzbrojoną, moż-
liwość podziału 4900 m2 – 18 zł za 
m2. Czastary, ul. Miodowa. Tel. 
608 487 551 (20.05) I
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 400 m2 (20x20m) w Bole-
sławcu. Cena: 6.000zł. Tel. 600 
352 284 (st.)
Sprzedam mieszkanie w bloku o 
powierzchni 39m2 w Wieruszowie. 
Tel. 608 293 605 (6.05)
Sprzedam dom piętrowy o pow. 11 
x 12m2, częściowo podpiwniczony 
+ pomieszczenia gospodarcze: I 
– pow. 6 x 9m2 na parterze, po-
mieszczenia gospodarcze, piętro, 
salon kominkowy; II – pow. 6 x 
4m2, parter, pomieszczenia go-
spodarcze, piętro salon, bibliote-
ka, działka o pow. 525 m2. Kępno, 
oś. Mściwoja, ul. Armii Krajowej 

11, Tel. 604 173 083 (st.) I
Sprzedam dom wolnostojący w 
Wieruszowie. Dzwonić po 18- stej. 
Tel. 723 247 268 (06.05) 

NIERUCHOMOŚCI
/WYNAJMĘ 

/DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia lokal handlowy w 
centrum Kępna o pow. 50 m2 pod 
sklep, biura. Tel.062 78 23 85 lub 
885 12 555 4 (20.05)
Wynajmę mieszkanie 2 - pokojowe 
w samym centrum Wieruszowa. 
Tel. 793 422 435 (20.05) I
Udostępnię miejsce na reklamę 
przy drodze krajowej Nr 8 w miej-
scowości Nowy Ochędzyn. Tel. 
601 702 618 (20.05) I
Do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 
z zapleczem socjalnym przy trasie 
A 8 w Bralinie. Tel. 601 798 600 
(14.05) K
Wydzierżawię  halę o pow. 300m2 
z zapleczem socjalnym. Tel.606 
663 195 (27.05)K
Wynajmę mieszkanie w Wieruszo-
wie 48 m2, 2 pokoje + kuchnia 
umeblowane. Kontakt nr tel. 665 
315 559 (6.05) I
Wynajmę mieszkanie umeblowane 
– kawalerka – blok w centrum Wie-
ruszowa. 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- 
przemysłowy w miejscowości Trze-
bień- gmina Łęka Opatowska. Tel. 
601 550 870 (6.05)
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
Poszukuję niedrogiego mieszka-
nia do wynajęcia w Kępnie. Tel. 
500 471 373 (m.)

MOTORYZACYJNE 
- SPRZEDAM

Kombajn ziemniaczany Anna 
Z-644 rok prod. 1988. Cena do 
uzgodnienia. tel. 062 78 19 167 
(20.05) I
Dmuchawa prodkcji niemieckiej z 
kompletem rur. Tel. 693 465 693 
(20.05) I
Fiat Punto Tel.609  184 142 (4.06)
I
Ciągnik Massey-Ferguson, silnik 
Perkinsa A4 107. Cena: 7.500zł. 
Tel. 603 712 160 (13.05) I
Skoda Oktawia kombi, rok prod. 
2004/05, przebieg 70tys. km, 
1600ccm, benzyna, granatowa , z 
salonu, pierwszy właściciel, serwi-
sowana, samochód bezwypadko-
wy, hak, faktura VAT. Cena 30.500 
zł . Tel.  607 567 649 (20.05)
VW Polo 1.4 TDI r.2000, Golf III 
1.8 + gaz r. 96 , Cinquecento 700 
r.97. Tel. 602372 015 (6.05)
Scoda Octavia prod. 2000r. 1.9 
TDI, zielony metalik (butelka) 5 
drzwi, przebieg 160 tys. km, kli-
matyzacja, pełna elektryka, 1000 
% bezwypadkowe, sprowadzony. 
Cena: 18.600 zł. Tel. 0 609 184 142 
(27.05) I
Opel Vectra hatchback, granat 
metalik, 5 drzwi, poj. 1800 m3 + 
instalacja gazowa sekwencyjna, 
pełna opcja + klimatyzacja, alu-
miniowe felgi. Komplet kół zimo-
wych. Cena: 11.200 zł. Tel. 609 
184 142 (27.05) I
Volkswagen rocznik ’98, poj. 
1000m3, granat metalik, 5 drzwi, 
wspomaganie kierownicy, central-

ny zamek, alumn. felgi, bezwypad-
kowy, sprowadzony, zarejestrowa-
ny, stan b. db. Cena: 10.800 zł. 
Tel. 609 184 142 (27.05) I
Sprzedam komplet kół zimo-
wych do Cinquecento-Seicento, 
r.145/70. Stan dobry, cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 618 922 
(6.05)
Sprzedam ciągnik rolniczy z kwa-
dratową kabiną. Rok prod. 1979. 
Technicznie sprawny- stan dobry. 
Tel. 605 392 429 (6.05) 
Ford Focus 1.8 benzyna, rok 
prod.1999, kolor niebieski me-
talik, 100% bezwypadkowe, ABS, 
ASR, immobilizer, centr. zamek, 
elektryczne szyby, klimatyzacja, 
4 poduszki powietrzne, Alu-felgi, 
komplet kół zimowych, stan b. do-
bry. Samochód garażowany. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 603 838 175 
(6.05)
Kombajn ziemniaczany „Karlik” i 
sadzarce do ziemniaków, st. b. do-
bry. 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, + opo-
ny letnie, kupiony Salon Polska, 
bezwypadkowy Cena: 10.80 zł. Tel. 
0609 184 142 (6.05) I
VW Polo 2001r. poj. 1400m3, 
benzyna, 3 drzwi, granat metalik, 
przebieg 130 tys. km, pełna elek-
tryka, klimatyzacja, bezwypadko-
wy, sprowadzony, zarejestrowany. 
Cena: 13.60 zł. Tel. 0609 184 142 
(6.05) I
Audi A4 1.8 rok prod. grudzień 
1994, zielony metalik, ABS, po-
duszki powietrzne, centralny 
zamek. Bardzo dobry stan tech-
niczny. Bezwypadkowy. Cena do 
negocjacji. Tel. 0 661 242 168 
(6.05) I
Audi 80 B4 1992 rok. 2000cm3 
160 tyś. km. Bordowy. Elektrycz-
ne lusterka, szyberdach, centralny 
zamek, sprowadzony. Tel. 663 102 
135 dzwonić po 17-stej.

PRACA – DAM
Legalna praca we Francji przy wi-
nobraniu, 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 
sprzedawcy w Sklepie Spożywczo-
Przemysłowym 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 
doświadczenie i obsługa kompu-
tera. Dokumenty (cv ze zdjęciem, 
ksero świadectwa pracy) składać 
osobiście w biurze firmy „Mad-
Pak” ul.Waryńskiego 35 lub na e-
mail:madpak@interia.pl do 30.04. 
(6.05)
Szukamy do współpracy osób z do-
świadczeniem w Funduszach Eme-
rytalnych do współpracy jako do-
radcy finansowi. Nienormowany 
czas pracy praca nie na etacie tel. 
669 018 757, 661 197 023 (PM)
Zatrudnimy osoby na umowę-zle-
cenie do sprzedaży umów najwięk-
szego i najlepiej zarabiającego 
OFE. Nieokreślony czas pracy. 
Atrakcyjne zarobki. Kontakt: 
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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

Ogłoszenie
drobne

10 zł (3 emisje)
pogrubione

15 zł (3 emisje)

(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
Kupię roztrząsacz do siana. Tel. 
889 001 750 lub886 500 412 
(20.05)
Sprzedam lodówkę małą,. Tel.  
692 441 065 (20.05) I
Tanio sprzedam w bardzo do-
brym stanie kuchnię gazową z 
piekarnikiem elektrycznym i za-
palarką w kolorze białym firmy: 
„MASTERCOOK” Tel. 062 78 41 
908 (20.05)
Oryginalna nowa odzież firmowa 
w super cenach: Wrangler, Hero 
Wrangler, Onil, Maverick. Fak-
tury. Hurt – pełna rozmiarów-
ka. Tel. kontaktowy 727 502 402 
(20.05) I
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 po-
cięte. Tel. 721 534 543 (13.05)
Sprzedam drewno- 2 topole- 8 ku-
bików. 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 łóżeczko składane w dobrym sta-
nie. 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, śru-
townik, gniotnik do zboża, bronę 
ciężką 5, przyczepę do przewozu 
trzody (zarejestrowana). Tel 502 
176 049 (6.05)
Sprzedam pustaki całe, 3 / 4 i 
połówki samca pawia niebieskie-
go cena 250 zł. Tel. 784 425 708 
(13.05)
Sprzedam siewnik zbożowy „PO-
ZNANIAK” oraz słomę żytnią w 
kostkach. Tel. 608 727 867 lub 062 
78 43 326
Sprzedam maszyny stolarskie(gru-
bościówka wrewargi 2 sztuki, piła 
taśmowa, piła tarczowa, wiertarka 
kadłubowa, pek szkliwa) maszyny 
nadające się do produkcji szkiele-
tów tapicerskich, maszyny kupione 
u Dilera w Polsce. Tel. 723475345
Rodowodowe szczenięta owczarka 
francuskiego -briard poleca ho-
dowla AMBER ROUTE w Ostrze-
szowie. Tel. 603 65 35 21 www.
briard-amberroute.pl 
Sprzedam SYBERIAN HASKY 
7-miesięczną suczkę. Zaszczepio-
na, odrobaczona, książeczka zdro-
wia. Cena 320zł. Tel: 723 916 107 
(29.04)
Śrutownik bijakowy 7,5 KW nie-
mieckiej 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, go-
tówka. Tel. 509675586 (30.12) I

USŁUGI
Na wesela komunie i inne imprezy 
przyczepa – chłodnia do żywności. 
Tel. 0 692 604 062( co II tydz.)K
Potrzebuję pracownika w zawo-
dzie fryzjera. Mile widziany staż 
pracy. Tel.78 259 12 65.Dzwonić 
po 19.00(20.05)
Wykonujemy usługi w zakresie 
montażu więźb i pokryć dacho-
wych (papa, blacha, dachówka). 
Tel. 721 269 724 po godz. 20-tej 
(20.05) I
Usługi hydrauliczne, woda, kanali-
zacja, c.o. miedź, plastik. Tel. 608 
574 224 (10.06) I
Tanio bielenie obór, chlewów, 
kurników. Tel. 695 176 160 lub 
062 73 15 581 (20.05) I
Naprawa komputerów. Tel. 
601 476 261 (27.05)
Brukarstwo. Oferujemy usługi w 
zakresie: układanie kostki bruko-
wej, płyt chodnikowych, trylinki 

itp. Możliwa pomoc w zakupie 
kostki. Tel. 724 316 736 (20.05)
Tynki cementowo – wapienne, 
posadzki, montaż okien i drzwi, 
remonty, docieplenia budynków. 
Tel. 600 198 461 (14.05)K
Balkony, tarasy, schody, tralki z 
betonu oraz słupy i elementy wy-
kończeniowe. Tel. 697 254 730 
(3.06)K
Układanie kostki brukowej. Szyb-
ko, tanio i solidnie. Tel. 668 814 
343 (6.05)
Układanie glazury, regipsy, gła-
dzie, malowanie, kompleksowe 
wykończenie wnętrz. Tel.660 740 
642 (6.05)K
Wykańczanie wnętrz ( płytki cera-
miczne, regipsy, malowanie, gła-
dzie). Solidnie i tanio. Tel. 668 
389 614 (6.05)
Firma Mardex (wykonanie wnętrz, 
montaż drzwi i okiem PCV, pane-
li podłogowych PCV, mdf, ścian 
i strpów kartonowo – gipsowych, 
gładzi tynkowych, płytek cera-
micznych, obróbka drewna (scho-
dy), malowanie, ekskluzywne wy-
kończenia łazienek) promocyjne 
ceny. Tel. 062 58 10 983 lub 0605 
651 243 (6.05)
Serwis klimatyzacji samochodo-
wej- odgrzybianie i dezynfekcja 
wnętrza samochodu  i klimatyzacji 
metodami bezinwazyjnymi i inwa-
zyjnymi. Możliwość dojazdu do 
klienta. Niskie cen. Tel. 607 419 
958 (6.05)
Usługi remontowo – budowlane 
(budowa budynków od podstaw, 
maszynowe tynki wapienno – ce-
mentowe, gipsowe i szlachetne, 
docieplanie styropianem budyn-
ków, montaż regipsów podda-
szowych, kładzenie płytek itp.). 
Atrakcyjne ceny. Tel. 507 499 162 
(27.05) I
Rzetelnie i tanio naprawy w domu 
klienta pralek, lodówek, zmywa-
rek, kuchenek gazowych. Montaż 
klimatyzacji. Dojazd i naprawa w 
dniu zgłoszenia! Wieruszów ul. 
Warszawska 86a. Tel. 0 607 419 
958 (6.05)
Więźby dachowe konstrukcje 
drewniane – materiał własny i 
powierzony: roboty murarskie, 
posadzki, adaptacja strychów, 
glazura. Wieruszów, ul. Rzemieśl-
nicza 5. Tel. 062 78 40 740 lub 
kom. 663 878 602 (6.05) I
Wylewki posadzki maszynowe, 
stropy, fundamenty, tanio, szyb-
ko, solidnie. Tel. 609 607 337 
(6.05) I
Profesjonalne usługi remontowo 
– budowlane. Tel. 509 543 677 
lub 668 383 147 (21.05)K
Amerykańskie 10-metrowe limu-
zyny. Wynajem na śluby, wieczo-
ry kawalerskie, studniówki i inne 
imprezy. Perzów. Tel. 692 604 
062 (14.07)K
MONTAŻ KLIMATYZACJI. Za-
kład napraw sprzętu AGD - Sła-
womir Cieśla. Wieruszów ul. 
PKWN 8. Tel. 062 78 41 106 lub 
kom. 501 444 925 (27.05) I 
Przezwajanie silników, napra-
wa elektronarzędzi „Celma”, 
„Bosch”, „Makita” w rozliczeniu 
przyjmę spalone silniki lub ku-
pię. Baranów. Tel. 062 78 18 273 
lub 0 601 806 707 (31.12) 
Przeprowadzki i transport na te-
renie całej Polski. Faktury VAT. 
Tel. 0 692 604 062(14.07)K
Przewozy osób krajowe i zagra-
niczne licencjonowane, przepro-
wadzki, transport różny, przewo-
zy lawetą. Niskie ceny. Faktury 
VAT. Tel. 0 607 350 130 (31.12) 
st
BHP – mgr inż. specjalista pro-
wadzi doradztwo, szkolenia, oce-
na ryzyka zawodowego. Wiad. tel. 
(062) 78 19 924. (b)
Nowo otwarty Ośrodek Szkole-
nia Kierowców w Wieruszowie ul. 
Wieluńska 56a organizuje kursy 

w zakresie wszystkich kategorii 
prawa jazdy  ABCDiE Ośrodek 
prowadzi również doszkolenia 
w zakresie przepisów i jazdy ww. 
kategorii. Krótkie terminy szko-
lenia do 2 mcy. Tel. 062 78 41 
198  601 209 995 (20.05)

NAUKA
/KOREPETYCJE

Udzielę lekcji gry na gitarze i key-
boardzie. Nauczę podstaw muzy-
ki – świat nut, kształcenie słuchu 
oraz ciekawe audycje muzyczne. 
Tel. 609 141 328 (10.06) I
Udzielę Korepetycji z języka nie-
mieckiego. Tel. 062 78 311 41 
(20.05)
UWAGA! Nowo otwarty Ośrodek 
Szkolenia Kierowców w Wieru-
szowie, ul. Wieluńska 56a orga-
nizuje kursy w zakresie wszystkich 
kategorii prawa jazdy tj. A B C D 
i E. Ośrodek prowadzi również 
doszkolenia w zakresie przepi-
sów i jazdy ww. kategorii. Krótkie 
terminy szkolenia do 2 miesięcy. 
Tel. 062 78 41 198 lub 601 209 
995 (20.05) I
Korepetycje z matematyki. Do-
jeżdżam do ucznia. Tel. 601 188 
109. (3.06)
Język angielski, język rosyjski, 
korepetycje, konsultacje, testy, 
gramatyka, Matura, Gimnazjum 
oraz podstawy języka. Dla Dzie-
ci, młodzieży, dorosłych. Tanio i 
Profesjonalnie. Dział. Gospodar-
cza Wieruszów. Tel. 062 58 100 
27 lub 600 898 105 (13.05) I
Angielski od podstaw - korepety-
cje. Tel. 511 945 503. (26.10 DC)

RÓŻNE
OŚWIADCZAM, ŻE NIE ODPO-
WIADAM ZA DŁUGI KRZYSZTO-
FA KINDLERA- zam. Wieruszów, 
ul.19 stycznia 6-10/8. Z.KINDLER
Wróżka – na wcześniejsze zapisy. 
Wróży z kart, rąk, fotografii. Wiad. 
tel. (062) 78 19 924. (b)

TOWARZYSKIE
SANDRA.Dyskrecja Tel. 724 376 
229(6.05)K
Kawaler bez nałogów, szczery, 
uczciwy z mieszkaniem, lat 36, 180 
cm, pragnę założyć szczęśliwą ka-
tolicką 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 eme-
ryt około 70 lat szuka towarzyszki 
życia w wieku około 60 lat, która 
zechciałaby zamieszkać w moim 
domu, mile widziana znajomość j. 
niemieckiego. Tel. 781 84 12 lub 
697 452 944 (31.12)
Poznam miłą panią do niezobo-
wiązujących spotkań towarzyskich. 
Tel. 781 130 083 (28.01)

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
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MALOWANIE, 
GŁADZIE, 

TYNKI, 
PŁYTKI, 

REGIPSY, 
PANELE. 

Solidne wykonanie.

Tel. 696 343 918

20
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5 20
.0

5



6 maja 200930 informacje

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

20.04-20.05 to 
zodiakalne Byki

Dnia 27.04.2009 r. 
o godz. 6.20 uro-
dziła się Ania, cór-
ka państwa Anety i 
Janusza Siewertów 
z Kierzna. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 
3350 g i miała 
55 cm.

Dnia 28.04.2009 
r. o godz. 18.20 
urodziła się Ineza, 
córka państwa 
Kornelii i Tomasza 
Cieślaków z 
Feliksowa. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 
3640 g i miała 
56 cm.

Dnia 27.04.2009 
r. o godz. 12.15 
urodził się Paweł, 
syn państwa Jolan-
ty i Aleksandra Dzi-
wińskich z Kępna. 
W dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
3270 g i miał 
51 cm.

Dnia 1.05.2009 r. o 
godz. 4.00 urodziła 
się Ewa, córka 
państwa Joanny 
i Jacka Królikow-
skich z Kępna. W 
dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3250 g i miała 
52 cm.

Dnia 30.04.2009 
r. o godz. 12.15 
urodziły się bliź-
niaki córka Maja 
oraz Wiliam syn 
państwa Violetty i 
Piotra Gajewskich 
z Wieruszowa. W 
dniu urodzenia 
Maja ważyła 3250 
g i miała 54 cm a 
Wiliam 2710 g i 
miał 52 cm. 

Laureaci konkursu otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody !!! 

Powiat Wieruszowski

Rajd rowerowy wzdłuż górnej Prosny 
- ,,miejsca pamięci narodowej Gminy Bolesławiec”

28 kwietnia b.r. Szkoła Podstawo-
wa w Żdżarach zorganizowała już 
trzeci rajd rowerowy wzdłuż górnej 
Prosny, realizowany w ramach pro-
jektu „Wygrajmy razem”, współ-
finansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego - działanie 
7.3 (Inicjatywy lokalne na rzecz ak-
tywnej integracji) Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, gdzie 
beneficjentem projektu jest stowa-
rzyszenie ,,Między Prosną a Wartą” 
– Lokalna Grupa Działania.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Żdżarach i Bolesławcu wędrując 
szlakiem Prosny, odwiedzali miej-
sca, upamiętniające zmagania na-
szych pradziadów w walce o wolną 
Ojczyznę.

Pomnik Nieznanego Żołnierza 
na cmentarzu w Żdżarach przypo-
mniał nam trudne lata okupacji 
hitlerowskiej. Nagrobki na cmen-
tarzu w Piaskach zobrazowały dzie-
je naszego narodu na przestrzeni 
ostatnich 100 lat. Napisy na płytach 
nagrobnych ukazywały kolejne wy-
darzenia, ważne dla historii Polski 
i świadczące o bohaterstwie ludno-
ści Gminy Bolesławiec - począwszy 
od I wojny światowej, powstań: 
wielkopolskiego i trzech powstań 
śląskich, aż do walk wrześniowych 
w 1939 r. i okresu II wojny świato-
wej.

W Bolesławcu, w Rynku - przy 
Pomniku, omówiliśmy działalność 
mieszkańców gminy, którzy wal-
czyli o wolność i demokrację w la-

tach 1914 – 1989, a na pobliskim 
budynku ,,Starej Gminy” odczytali-
śmy treść napisu, zamieszczonego 
na pamiątkowej tablicy – poświęco-
nej mieszkańcom gminy poległym 
podczas II wojny światowej.

Dalsza nasza trasa przebiegała 
ulicą 11 Listopada, w pobliżu daw-
nych koszar wojsk carskich - tzw. 
„Kordonu”, koło zgliszczy zabytko-
wego młyna wodnego, ruin zamku 
średniowiecznego i malowniczych 
łąk - prawego brzegu rzeki Prosny, 
do skraju lasu w miejscowości Ko-
lonia Bolesławiec-Chróścin. Tutaj, 
u podnóża trasy brzegowej pradoli-
ny Prosny, pośród lasu sosnowego, 
znajduje się pomnik, upamiętniają-
cy walki powstańców styczniowych.

Na dłuższy odpoczynek i posiłek, 
ponownie wybraliśmy gospodar-
stwo agroturystyczne Ryszarda 
Tuza w Chróścinie. I jak zawsze 
mogliśmy liczyć na przejażdżki 

konikiem polskim, jazdę „Baną” 
– połączoną ze zwiedzaniem Chró-
ścina (szczególnie Pałacu Łopuchi-
na, gdzie w listopadzie 1918 doszło 
do starć pomiędzy żołnierzami 
niemieckimi, a oddziałami POW 
z Bolesławca), różne gry i zabawy, 
słodkie niespodzianki, no i… na-
ukę dojenia kozy.

Kolejnym etapem raju była miej-
scowość Gola, gdzie na dawnym 
moście na rzece Prośnie, znajdowa-
ło się przejście graniczne i gdzie 1 
września 1939 r., jeszcze przed ofi-
cjalnym wybuchem wojny, niemiec-
kie oddziały przekroczyły granicę.

Z Goli udaliśmy się do Wójcina 
i tutaj pożegnaliśmy koleżanki i 
kolegów ze Szkoły Podstawowej 
w Bolesławcu (przez Andrzejów 
pojechali do swojej szkoły), a my 
przez Makowszczyznę dotarliśmy 
do Szkoły w Żdżarach.

Piotr Zawada

SPOTKANIE Z POEZJĄ
Dzień 30 kwietnia b.r., dla naszych milusińskich, okazał się wy-

jątkowy, ponieważ gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wieruszowie. Uczniowie z klasy III b zaprezentowali wiersze J. 
Tuwima, J. Brzechwy i M. Konopnickiej, takie jak: „Zosia Samo-
sia”, „O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci”, „Kłamczucha”, „Słoń 
Trąbalski”, „Dyzio”, „Stefek Burczymucha”.

Uczniowie, do wybranych przez siebie wierszyków zadawali 
przedszkolakom pytania dotyczące treści, dzięki czemu dzieci były 
nie tylko zmotywowane do tego, aby uważnie słuchać i oglądać, 
ale także oceniać postępowanie bohaterów literackich i wyciągać 
odpowiednie wnioski.

Uczniowie bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem przedsta-
wili twórczość wyżej wymienionych autorów. Bardzo dobrze przy-
gotowali się do wybranych przez siebie ról, zakładając odpowied-
nie stroje i w pełni oddając humorystyczny nastrój wierszy.

Również gospodarze, czyli dzieci z Przedszkola nr 3 w Wieruszo-
wie zostały zaproszone przez starszych kolegów do zaprezentowa-
nia znanych wierszyków i piosenek. Ochotników nie brakowało. 
Mimo małej tremy przedszkolaki świetnie sobie poradziły.

Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Na pamiątkę wizyty w przedszkolu uczniowie wraz ze swoją wy-

chowawczynią Gabrielą Kowalczyk, zostawili książeczkę z wierszy-
kami dla dzieci, w której zamieścili swoje podpisy.

Dzieci serdecznie podziękowały gościom i zaprosiły ich na kolej-
ne spotkanie. 

Na zakończenie, przedszkolaki zostały poczęstowane cukierkami. 
Wizytę uczniów na pewno będą długo wspominały.

Małgorzata Gawlik
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Aktualne oferty pracy

PUP Wieruszów 

stanowisko: kosmetyczka
stanowisko: telemarketerzy i ankieterzy
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: rzeźnik-wędliniarz (80 miejsc pracy)
stanowisko: operator koparki jednonaczyniowej
stanowisko: kierowca kat B
stanowisko: cieśla i dekarze
stanowisko: drobiarz i pakowacz
stanowisko: osoby do produkcji palet
stanowisko: robotnik pomocniczy w rolnictwie

Uwaga! Oferty zamknięte przeznaczone są do osób zarejestrowanych w Urzę-
dzie 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 Urzę-
du Pracy 

Informacje z powiatu wieruszowskiego
218 rocznica
30 kwietnia 2009 roku w Wieruszowskim Domu Kultury odbyła się patriotyczna uroczystość ob-

chodów 218 rocznicy Święta Konstytucji 3 maja, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe i Urząd 
Miejski w Wieruszowie. O historycznej roli ustanowienia pierwszej konstytucji w Europie mówił w 
swoim wystąpieniu Andrzej Szyma-
nek, Starosta Wieruszowski. Iwona 
Szkopińska nawiązała natomiast 
do współczesnego postrzegania 
tego wydarzenia.

Wspaniałą część artystyczną przy-
gotowała młodzież z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im ST. Staszi-
ca w Wieruszowie i Chór „Prymki” 
z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 
w Wieruszowie.

Uroczyste obchody święta Konstytucji 3 maja należą do wieruszowskiej tradycji.

Sesja absolutoryjna
30 kwietnia 2009 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Najważniejszym tema-

tem sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego z a 2008 rok. Komisja 
Rewizyjna Rady Powiatu Wieruszowskiego stwierdziła, że działania Zarządu Powiatu były celowe i 
racjonalne pod katem gospodarki finansowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 
powiatu za 2008 r. i wnioskowała o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Na temat udziele-
nia absolutorium pozytywną opinię wydała również Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Bezpie-
czeństwa Publicznego i Samorządności, Komisja Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i 
Komisja Spraw Społecznych. 

Z 15 obecnych radnych za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego głoso-
wało 13 radnych, 2 było przeciwnych.

Galewice

Młodzi dla jubilatów
22 kwietnia 2009r. uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach pod opieką nauczycieli 

Moniki Wojtera, Agaty Mazurek i Katarzyny Staszczyk uświetnili uroczystość Jubileuszu 50-lecia Po-
życia Par Małżeńskich. Przygotowali dekoracje oraz zaprezentowali program artystyczny. Takim ju-
bileuszom zawsze towarzyszy miła i wzruszająca atmosfera. Wzięło w niej udział 28 par małżeńskich z 
terenu gminy Galewice. Na twarzach gości można było zauważyć wzruszenie i wdzięczność za okazaną 
pamięć i przygotowanie tego 
pięknego Jubileuszu. W uro-
czystości uczestniczyli przedsta-
wiciele władz samorządowych 
powiatu i gminy: Starosta Wie-
ruszowski – Andrzej Szymanek, 
Wójt  Gminy Galewice – Lech 
Baliński, Przewodniczący Rady 
Gminy – Marian Wojcieszak, 
zastępca kierownika USC – Eu-
genia Sobczak. 

Jubilatom życzymy kolejnych ju-
bileuszy !!!

Red.

Zaproszenie na jubileusz
W dniach 14, 15, 16 maja odbędą się jubileuszo-

we Dni Powiatu Wieruszowskiego. W ramach 
jubileuszu, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 
organizuje Konferencję „Regionalne i lokalne 
produkty turystyczne Województwa Łódzkiego”, 
która odbędzie się 14 maja w Wieruszowskim 
Domu Kultury. Uroczystym podsumowaniem 10 
– ciu lat istnienia powiatu będzie „Gala 10 – le-
cia Powiatu Wieruszowskiego”. Na Gali w Wieru-
szowskim Domu Kultury w dniu 15 maja nastąpi 
wręczenie odznaczeń Prezydenta RP oraz nagród 
i wyróżnień dla osób i podmiotów zasłużonych 
dla Powiatu Wieruszowskiego.

16 maja o godz. 15.00 przemaszerują przez Wie-
ruszów orkiestry dęte. Parada orkiestr zakończy 
się na wieruszowskim stadionie. Na stadionie od 
godziny 16.00 rozpocznie się piknik z Radiem 
Łódź. Będzie to program artystyczny przygotowa-
ny przez Polskie Radio Łódź. Jak na prawdziwy 
piknik przystało będą również kiełbaski z rożna 
oraz inne smaczne potrawy „Chaty Walichnow-
skiej”. Oczywiście plac zabaw dla dzieci z dmu-
chańcami i lody dla ochłody.

16 maja 2009r. piknik z Radiem Łódź, stadion 
WKS „Prosna” w Wieruszowie

1100-1300 – XXX Jubileuszowy Wojewódzki Rajd 
Rowerowy (drugi dzień rajdu)

1300-1330 – Dotarcie uczestników rajdu do mety – 
Stadion WKS PROSNA w Wieruszowie, ul. Spor-
towa 4

1400-1500 – Konkurs pt. „Walory przyrodnicze i 
kulturowe województwa Łódzkiego” dla uczestni-
ków rajdu 

1500-1600  – Parada orkiestr dętych ulicami mia-
sta

1615-1715 – Program dla dzieci – przedstawienie 
„Czarnoksiężnik z krainy OZ”

1730-1830 – Występ hip-hop
1845-1945 – Zespół The Bootels
1945-2000 – Konkursy
2000-2100 – Kabaret Skeczów Męczących
2100-2110 – Konkursy
2110-2120 – Koncert Andrzeja Rybińskiego
2120-2130 – Konkursy
2130-2300 – Farmacja GO

Informacje dotyczące samorządu powiatowego,
Stefan Pietras - Sekretarz Powiatu

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

Stanowisko Koła 
Radnych PIS 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Rady 
Powiatu Wieruszowskiego za 2008 r.

Koła radnych PiS będzie głosować przeciw udzieleniu absoluto-
rium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego za 2008 r.

Uzasadnienie:
Działania Zarządu w zakresie realizacji budżetu w 2008 r. były 

nieefektywne i nie spełniały oczekiwań wyborców min.:

- zbyt małe środki zostały przeznaczone na remonty i moderni-
zacje dróg powiatowych, mimo iż wydatki na administrację w tym 
samym czasie były znaczne i przekroczyły zaplanowaną na 2008 r. 
kwotę 3.851.923 zł o  187.773 zł.

- nie wszystkie inwestycje zaplanowane w budżecie w 2008 r. zosta-
ły zrealizowane, chodzi o budowę chodnika i ścieżki rowerowej na 
ulicy Kępińskiej. Ponadto Zarząd Powiatu nie realizuje inwestycji 
poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców. Jako przykład moż-
na podać drogę powiatową Wieruszów – Teklinów – Jurków, na 
której miały ostatnio miejsce tragiczne wypadki śmiertelne. Droga 
ta nadal nie jest modernizowana.

- Zarząd przeznacza żenująco niskie środki na stypendia dla mło-
dzieży szczególnie uzdolnionej w placówkach oświatowych będą-
cych w kompetencji powiatu. Ignoruje wnioski koła radnych PiS 
wskazujące na proste źródła finansowania funduszu stypendialne-
go. Środki, które powinny być przeznaczone na stypendia w spo-
sób nieakceptowany społecznie wydawane są na funkcjonowanie 
nowo utworzonych stanowisk funkcyjnych w organach powiatu dla 
przedstawicieli koalicji. Jako przykład możliwości dobrego moty-
wowania dzieci można podać rozwiązania zastosowane w gminie 
Wieruszów, gdzie uczeń osiągający bardzo dobre wyniki w nauce 
miesięcznie otrzymuje 120 zł, podczas gdy ta sama kwota przezna-
czona jest w powiecie na cały semestr. Należy przy tym zaznaczyć, 
że liczba placówek oświatowych w gminie jest wielokrotnie wyższa 
niż w powiecie. 

- zbyt małą skuteczność i zaangażowanie wykazywał Zarząd Po-
wiatu w pozyskiwaniu środków unijnych. W konsekwencji środki 
te mogłyby być wykorzystane na remonty i modernizację dróg po-
wiatowych, będących w fatalnym stanie technicznym. Należy tutaj 
również zaznaczyć, że w województwie łódzkim samorządy nie wy-
korzystują wszystkich środków unijnych.

Koło Radnych PiS
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W Wieruszowie 
przy ul. Kordeckiego

 jest planowana inwestycja 
budowy domków 

i budynku wielorodzinnego. 

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt pod nr tel. 

728 208 658.
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