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„UŻYJ WYOBRAŹNI”
Ruszyła III odsłona kampanii „UŻYJ WYOBRAŹNI’. W Warszawie 

zorganizowano konferencję prasową inaugurującą tą część kam-
panii, która w okresie jesienno - zimowym poświęcona jest bez-
pieczeństwu pieszych. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku 
na drogach województwa łódzkiego w wypadkach zginęło 90 „nie-
chronionych uczestników ruchu”. Wcześniejsze działania dotyczy-
ły motocyklistów i początkujących kierowców. Założenia kampanii 
zamieszczone są na oficjalnej stronie internetowej. Kliknij: www.
uzyjwyobrazni.pl

--- istnieje od 1999r. ---
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Stale współpracujemy z firmą:

Napadli na kolekturę Lotto
Napad na kolekturę Lotto w Kępnie. Zamaskowany mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń 
palną, wszedł do jej pomieszczeń i grożąc pracownicy zmusił ją do wydania pieniędzy, 170 złotych. 

Do zdarzenia doszło w miniony 
czwartek, 5 listopada. Kępińska 
policja o sprawie poinformowała 
jednak dopiero w poniedziałek. 
Jak twierdzi, dla dobra śledztwa.

Skierowani na miejsce zdarze-
nia kępińscy kryminalni ustalili, 
iż w czwartkowy wieczór podczas 
nieobecności klientów w kolek-
turze, wszedł do środka zama-
skowany, nieznany mężczyzna. 
Na głowie miał kominiarkę, po-
sługiwał się przedmiotem przy-
pominającym broń palną. 

- Napastnik grożąc pracownicy 
kolektury, zmusił ją do wydania 
pieniędzy stanowiących cało-
dzienny utarg (170 zł) - przy-

znaje rzecznik kępińskiej policji, 
sierżant Gabriela Kurzawa. - Na-
stępnie wybiegł z pomieszczenia 
wsiadł na rower typu składak i 
odjechał w nieznanym kierun-
ku. 

 Policjanci na miejscu zabez-
pieczyli ślady i dowody mające 
na celu ustalenie szczegółów 
zdarzenia. Funkcjonariusze ape-
lują do wszystkich osób mogą-
cych mieć informacje związane 
z zaistniałym zdarzeniem, aby 
zgłaszały się do miejscowej jed-
nostki lub dzwoniły pod numer 
997. Swoim rozmówcom zapew-
niają pełną anonimowość. 
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Z okazji DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA 
przypadających w dniach 22 - 26 listopada wszystkim honorowym 

dawcom krwi oraz osobom promującym honorowe krwiodawstwo 
składamy 

najserdeczniejsze życzenia ZDROWIA, 
WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, 

RADOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM.

składa 
Kierownik Terenowego Oddziału

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie 
lek. med. Wł. Kaniewska 

z pracownikami

Z tej okazji w Oddziale Terenowym w 
Ostrzeszowie i na ekipie w Kępnie zorgani-
zowano LOTRIĘ FANTOWĄ z ciekawymi 
nagrodami od sponsorów z terenu powia-
tu ostrzeszowskiego i kępińskiego.

Punkt Krwiodawstwa w Ostrzeszowie 
czynny jest w godz. od 7.00 do 14.00 w po-
niedziałek, wtorek, środę i piątek. 

Rejestracja od 7.00 do 12.00, w Kępnie w czwartki od 8.00 do 11.00

Krew lub osocze może oddać każdy kto jest zdrowy, 
ma skończone 18 lat do 65 roku życia, waży co najmniej 50 kg, 

jest po skromnym posiłku.

Dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml, nie częściej niż 6 razy w roku 
(mężczyźni) i 4 razy w roku (kobiety). Przerwa miedzy oddawaniem krwi 
nie może być krótsza niż 8 tygodni. Osocze oddajemy w odstępach nie 
krótszych niż 2 tygodnie, jednak nie więcej niż 15 l rocznie. Oddawanie 
krwi jest bezbolesne, odbywa się w warunkach sterylnych przy użyciu 
sprzętu jednorazowego. Przed pobraniem każdy jest badany przez lekarza 
i laboratoryjnie czy odpowiada wymaganiom zdrowotnym. Krew każdego 
dawcy jest badana na obecność zarazków chorób wenerycznych, AIDS i 
żółtaczki zakaźnej.

Dopiero gdy wszystkie wyniki testów są ujemne krew nadaje się do poda-
nia biorcom. Po oddaniu krwi dawca otrzymuje 7 czekolad a po oddaniu 
osocza 10 czekolad i talon wartości 20 zł. Osoby spoza Ostrzeszowa mają 
zwrócone koszty podróży. 

Wszyscy dawcy dostają zaświadczenie o dniu wolnym od pracy lub ze 
szkoły.

WSZYSTKIM KRWIODAWCÓW SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY A SPONSOROM DZIĘKUJEMY

Groźne zderzenie w centrum Kępna
Jedna osoba, kobieta została ranna, na szczęście niezbyt poważnie w groźnej kolizji drogowej w 

centrum Kępna. Przy skrzyżowaniu ulic Warszawska i Grobla zderzyły się  rover i toyota.  

Ruch na drodze był częściowo 
zablokowany przez kilkadziesiąt 
minut. Błyskawicznie ustawiły się 
gigantycznych rozmiarów korki.

Kierująca roverem mieszkanka 
powiatu kępińskiego z urazem 
kręgosłupa została natychmiast 
przetransportowana do kępiń-
skiego szpitala. Miała sporo 
szczęścia, jej obrażenia nie oka-
zały się zbyt groźne.

Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że zawinił kierujący to-
yotą mężczyzna, mieszkaniec 
powiatu ostrzeszowskiego. Wy-
jeżdżając z ulicy Warszawskiej 
wymusił on pierwszeństwo prze-
jazdu. Zarówno on, jak i poszko-
dowana kobieta byli trzeźwi. 
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Odpowie za śmierć 4 osób
20-letni mieszkaniec Kalisza stanie przed sądem za spowodowanie wypadku drogowego, 

w którym śmierć poniosły 4 osoby Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła już śledztwo w tej 
sprawie i skierowała akt oskarżenia do miejscowego sądu.

Do wypadku doszło 6 czerw-
ca w Kaliszu. Kierowca Forda 
Escorta stracił panowanie nad 
pojazdem, w wyniku czego zje-
chał na lewe pobocze i uderzył 
w betonowy płot. Trzech pasa-
żerów poniosło śmierć na miej-
scu, czwarta zmarła w szpitalu 
14 czerwca. Ofiary to: 19 - let-
nia kobieta i trzech mężczyzn 
w wieku 19 i 23 lat. Wszyscy 

znajdowali się na tylnym sie-
dzeniu samochodu. Kierowca i 
pasażer zajmujący przednie sie-
dzenie, doznali nieznacznych 
obrażeń ciała. Kierowcy Forda 
zarzuca się umyślne naruszenie 
zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Z zebranych mate-
riałów wynika, że przed wypad-
kiem pojazd jechał w obszarze 
zabudowanym z prędkością 

przekraczającą 140 km/godz. 
Na dodatek w samochodzie - 
przeznaczonym do przewozu 
pięciu osób - znajdowało się 
sześcioro pasażerów, którzy nie 
mieli zapiętych pasów bezpie-
czeństwa. Za spowodowanie 
śmiertelnego wypadku 20-lat-
kowi grozi kara od 6 miesięcy 
do 8 lat więzienia. 

NoM
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Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Zapraszamy bardzo serdecznie 
wszystkich chętnych 

do zgłaszania się do Orkiestry Dętej
działającej

przy Kępińskim Ośrodku Kultury.

Nabór do Orkiestry jest organizowany w ramach Projektu
„Trendy Dęciak” finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, prowadzonego we współpracy z Państwową

Szkołą Muzyczną w Kępnie.
  ramach Projektu przez kolejne  mcy zajęcia prowadzić

będą oprócz Kapelmistrza dodatkowo zatrudnieni
wykwalifikowani instruktorzy. 

Jeśli chcesz grać i rozwijać swoją pasję  
ta propozycja jest DLA CIEBIE!

Deklaracje zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 
20 listopada br.

w Kępińskim Ośrodku Kultury 
ul. Sikorskiego 3, tel. 62 78 27 128

Ogłoszenie  w ramach projektu „Trendy Dęciak” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu „e- szkoła Wielkopolska” w ZSP nr 1 w Kępnie 5 zespo-
łów uczniowskich zakończyło projekt edukacyjny „Twórczy uczeń” Projekt obej-
mował 75 szkół, po jednym liceum i gimnazjum z każdego powiatu województwa 
wielkopolskiego. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie uczniowie 
pod kierunkiem wybranych nauczycieli pracowali nad przygotowaniem projektu 
od kwietnia do października 2009r. Nauczyciele wspierający poszczególne zespoły 
zostali wcześniej przeszkoleni w ramach projektu „Twórczy nauczyciel”, którego 
koordynatorem jest Katarzyna Grabicką. 

Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie w ramach prac realizowanych 
przy przygotowaniu projektów wykazała się dużym zaangażowaniem i entuzja-

zmem. Forma projektów świadczy o pomysłowości i różnorodności talentów na-
szych uczniów. Natomiast wybrane tematy i wypracowane materiały dowodzą, iż 
szkoła dla ucznia to nie tylko miejsce nauki – to również czas na zabawę, możliwość 
realizacji pasji, szansa zawarcia przyjaźni, to po prostu chwile, które na zawsze po-
zostaną w pamięci.

O zaangażowaniu uczniów może świadczyć różnorodna tematyka prac uczniow-
skich. „Veni, Vidi … reddaverit” to temat projektu grupy prowadzonej przez Ewę 
Kowalczyk – Mikołowską, który poświęcony jest wyprawom w najpiękniejsze zakątki 
Polski. Młodzież wydała kronikę w j. polskim, niemieckim i angielskim. Gazetka 
„Szkolny talent” to praca młodzieży wspieranej przez Annę Hofman. Głównym ce-

lem i zamierzeniem tej publikacji jest ukazanie 
obrazu młodzieży aktywnej działającej w naszej 
szkole, wykorzystującej swoje zdolności, pasje 
i talenty. Szkoła dla nich to nie tylko lektury, 
regułki czy wzory, ale szansa na sprawdzenie 
się w roli dziennikarza, publicysty, sportowca, 
kucharza czy fotografa. 

Katarzyna Grabicka sprawowała opiekę nad 
grupą pracującą nad projektem: „Kępno moje 
centrum rozrywki. Co było, co jest, a może 
będzie?” Poprzez prezentację multimedialną 
młodzież pragnie wpłynąć na władze miasta, 
aby powstało miejsce przeznaczone na zabawę 
i rozrywkę dla młodych ludzi. 

Nad kontrowersyjnym tematem pracowała 
grupa pod kierownictwem Sylwii Waliszew-
skiej. Prezentacja multimedialna „Od miecza 
do bomby atomowej. Ludzkość wobec nowe-
go zagrożenia broni jądrowej” jest przestrogą 
przed wykorzystywaniem broni jądrowej oraz 
szokującym obrazem skutków jej działania.

Podopieczni Agnieszki Krysiak pracowali nad 
projektem „ Ścieżka przyrodnicza w Leśnym 
Kompleksie Promocyjnym – Lasy Rychtalskie- 
Laski – linia kolejowa”, w którym to przedstawi-
li analizę i karty pracy związane z roślinnością, 
zwierzętami, użytkami rolniczymi i ukształto-
waniem terenu. Projekt skierowany jest dla 
uczniów i nauczycieli pragnących efektywnie i 
w zgodzie z przyrodą poznawać bogactwa na-
szych terenów.

Efekty finalne podziwiać można na interne-
towej platformie edukacyjnej Fronter, która 
usprawniła komunikację i współpracę uczniów i 
nauczycieli podczas realizacji projektu.

ZSP nr 1 oferuje młodzieży wiele kierunków 
kształcenia zgodnie z ich preferencjami i zain-
teresowaniami. Obok wysokiego poziomu prze-
kazywanej wiedzy stwarzamy w naszej szkole 
możliwość kreatywnego rozwijania uczniowskich 
zainteresowań i talentów. Udział w projekcie „e- 
Szkoła Wielkopolska - Twórczy uczeń” jest jedną 
z wielu możliwości sprawdzenia się w nowej roli. 
Projekt „Twórczy uczeń” po raz kolejny udowod-
nił, iż szkoła nie musi być nudna, jeśli tylko spoj-
rzymy na nią innym okiem

 Anna Hofman

„Twórczy uczeń” zakończony! 
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80-letnia staruszka 
zginęła na pasach

Tragedia na przejściu dla pieszych w miejscowości Bukownica, 
w powiecie ostrzeszowskim. Kierujący osobowym peugeotem, 

mężczyzna potrącił 80-letnią kobietą. Poszkodowana nie miała 
żadnych szans, poniosła śmierć na miejscu. 

Do wypadku doszło w piątek, 13 listopada kilkanaście minut po 
godzinie 17. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze zna-
ne. Wezwani na miejsce wypadku policjanci  ustalili, że mężczyzna, 
mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego, kierujący samochodem 
osobowym nie zachował należytej ostrożności. Niewykluczone, że 
jechał zbyt szybko, a dodatkowo zagapił się. 

- Wiemy już, ze sprawca tragicznego zdarzenia był trzeźwy - przy-
znaje rzecznik ostrzeszowskiej policji, sierżant Ewa Jakubowska. 
- Przyczyny wypadku wyjaśniamy pod nadzorem ostrzeszowskiej 
Prokuratury Rejonowej. 

NoM

Okradli sklep w Trębaczowie
Kilka tysięcy warte były łupy, które wynieśli ze sklepu ogólnospożywczego 

w miejscowości Trębaczów nieustaleni dotąd sprawcy. Złodzieje zaatakowali w nocy. 
Policja ustala szczegóły i okoliczności zdarzenia. 

Skierowani na miejsce zda-
rzenia funkcjonariusze ustali-
li, że nieustalony sprawca wy-
bił szybę, a następnie dostał 
się do wnętrza zaplecza skle-
pu skąd ukradł wódkę oraz 
papierosy różnych marek. 
Jego łupem padła także po-
zostawiona na zapleczu elek-
tryczna młotowiertarka nale-
żącą do firmy prowadzącej w 
sklepie remont. 

Zespół techników kryminali-
stycznych na miejscu zdarze-
nia zabezpieczył ślady w celu 
ustalenia szczegółów i oko-
liczności włamania. 

Wszystkie osoby posiadające 
informacje o przestępstwie 
proszone są o kontakt z funk-
cjonariuszami prowadzącymi 
postępowanie. 

NoM

Ukradł motorower
Z niestrzeżonego parkingu samochodowego przy 

ul. Al. Marcinkowskiego w Kępnie nieustalony sprawca 
ukradł motorower marki Keway o wartości 4.500,00 zł. 

Z wstępnych ustaleń wynika, że właściciel pojazdu pozosta-
wił motorower na parkingu niestrzeżonym przy ul. Al. Mar-
cinkowskiego ok. godz. 23 ponieważ skończyło mu się paliwo. 
Kiedy po upływie ok. godziny wrócił po jego motocyklu nie 
było już śladu. Sprawca prawdopodobnie obserwował całe 
zdarzenie i kiedy zorientował się, że właściciel jednośladu 
oddala się po benzynę postanowił ukraść pojazd. 

Zajmujący się sprawę policjanci proszą o kontakt osoby, któ-
re widziały osobę poruszającą się lub prowadzącą motorower 
m-ki Keway, koloru żółto- złotego w rejonie Al. Marcinkow-
skiego. 
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Dzień dobry Kępno
Tak zatytułował wystawę swo-

ich prac związanych z Kępnem 
w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. 
T. P. Potworowskiego Damian 
Pietrek, która została otwarta 
dnia 7 listopada 2009 r. 

Wystawa zorgnizowana została 
przez Galerię Sztuki Współcze-
snej AE. Na wystawie znajdują 
się akwarele z utrwalonymi naj-
ciekawszymi zabytkami nasze 
małej ojczyzny. Autor zapropo-
nował pokazanie małych form. 
Damian Pietrek gościł w Kępnie 
kilka razy na plenerach malar-
skich, których zwieńczeniem 
są wystawy poplenerowe w Mi-
korzynie. Witając gościa A. Wi-
śniowska dodała „ Bardzo chcia-
łabym przedstawić i pokazać cały 
przegląd jego pracy artystycznej, 
ale tu nie jest to możliwe. Mam 
jednak nadzieję, że w przyszłości 
uda nam się to zrobić”. Artysta 
przygotował na wystawę prace 
związane z Kępnem. Akwarele 
inspirowane Kępnem ukazują 
piękno Kępna z architektonicz-
nymi zakątkami naszego miasta. 
Na wystawie znalazło się też kilka 
innych prac malarskich. Autor 
podziękował za zorganizowanie 
wystawy inicjatorom A. Wiśniow-
skiej prowadzącej Galerię AE i 
dyrektorowi Muzeum Ziemi Kę-
pińskiej J. Wojciechowskiemu. 
Chciałbym zaprezentować dwa 
nurty mojej twórczości. Część 
prac odnosi się do fascynacji 
człowiekiem i jego relacjami 
społecznymi. Druga część do-
tyczy mojej fascynacji Kępnem. 
Mieszkacie Państwo w pięknym 
mieście, które może artystę in-
spirować. Interpretacja obrazów 
należy do Państwa powiedział o 
swoich pracach sam autor. „Wy-
stawa składa się z dwóch części 

pierwsza „archtektoniczna” i to 
jest taki rodzaj portretu Kępna 
związanego z naszym Kępnem. 
Cieszę się, że Damian Pietrek 
zakochał się w Kępnie chyba tak 
można powiedzieć. To malarz 
bardzo wrażliwy na kolor. światło, 
na cień. Docenia uroki architek-
tury naszego miasta. Druga cęść 
wystawy można określić mianem 
losu ludzkiego, są odniesienia 
do losu, do kreski, malowania. 
To dobrze, ze taka wystawa jest 
w Kępnie. mam nadzieję, że 
obejrzy ja szeroka publiczność. 

Autor brał dwukrotnie udział w 
plenerach w Mikorzynie, gdzie 
wykazał się znakomitymi efekta-
mi a na ostatnim został komisa-
rzem „ powiedział dyr. muzeum. 
Damian Pietrek jest pracowni-
kiem naukowym wydziału wzor-
nictwa ASP w Katowicach. Na 
prezentowanych przez niego ob-
razach podziwiać można kępiń-
ską architekturę, a także ludzką 
sylwetkę.

Wystawę oglądać można do 
końca grudnia bieżącego roku.

MaŁa

Remonty 
w Perzowie

W następnym roku dojdzie do remontu i przebudowy GOK i 
świetlicy w Trębaczowie dzięki podpisanej umowie w Urzędzie 
Marszałkowskim na dofinansowanie podpisanej przez wójta Gmi-
ny Perzów B. Henczycę w obecności kierownika referatu Inwestycji 
S. Paprockiego i skarbnika gminy M. Poślod. Gruntowny remont 
świetlicy pochłonie kwotę około 1.066.107 zł w tym 500 tys. zł wy-
niesie dofinansowanie, zaś przebudowa GOK okresla się na kwotę 
ponad 1.146 tys. z czego dofinansowanie wyniesie również 500 tys. 
zł.

 red



18 listopada 2009

kępno 5

Firma AKE Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w branży 

narzędzi do obróbki drewna 

zatrudni 
specjalistę d.s. Handlu i Marketingu

Oferujemy atrakcyjne warunki pozwalające 
realizować się zarówno w kraju jak i za granicą.

Od kandydatów wymagane jest:
- wykształcenie minimum średnie (najlepiej związane z handlem 
i marketingiem)
- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu po-
zwalającym na samodzielne porozumiewanie
- kontaktowość – umiejętność nawiązywania współpracy
- prawo jazdy kat. B

Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel. 62 / 78 32 200
e-mail: ake@ake.pl

lub bezpośrednio w biurze firmy:
ul. Witosa 7, 98-400 Wieruszów
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Rocznica Niepodległości w Baranowie
Obchody Narodowego Świę-

ta Niepodległości to przede 
wszystkim pamięć o przeszło-
ści i dziedzictwie tych pokoleń, 
którym przyszło walczyć o nie-
podległość. Jak co roku miesz-
kańcy gminy Baranów,  uczcili 
ich pamięć. Obchody 91 rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
rozpoczęły się już we wtorkowe 
popołudnie 10 listopada uroczy-
stą Mszą Świętą  w intencji Ojczy-
zny w kościele parafialnym p.w. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Grębaninie. Następnie uro-
czystości przeniosły się do Łęki 
Mroczeńskiej, gdzie uczniowie 
i nauczyciele tamtejszej szko-
ły podstawowej przygotowali 
wieczornicę - widowisko ujmujące trudne dzieje naszego państwa. Młodzi ludzie przypomnieli w 
ten sposób długą drogę do niepodległości, od czasów zaborów po odrodzenie Polski w 1918 roku. 
Zwieńczenie obchodów Święta Niepodległości stanowiło uroczyste złożenie kwiatów  pod baranow-
skim pomnikiem upamiętniającym ofiary wojen.

P.J

Wspomnienie o Zbigniewie Kozłowskim
„Życie to czas, w którym szukamy Boga, śmierć to czas, w którym Go znajdujemy, wieczność to czas, w którym z nim przebywamy”.

Wieść, jaką usłyszeliśmy dnia 8 
listopada 2009 r. była pełna smut-
ku i żalu. Klepsydry przekazywały 
okrutną wiadomość, po długim 
cierpieniu krocząc w tunelu od-
szedł w stronę światła nasz kolega, 
emerytowany nauczyciel, prezes 
Oddziału ZNP Zbigniew Kozłowski. 
W kaplicy cmentarnej zebrały się 
tłumy. W homilii ksiądz odczytał z klep-
sydry zasługi, nagrody i podziękowania, 
jakie złożył koledze świat. Z. Kozłowski 
odznaczał się dwoma cechami: miał 
charyzmat radości, zawsze znalazł czas 
dla drugiego człowieka, miał dar nawią-
zywania kontaktów z każdym, którego 
napotkał. Kiedy przybywałem z posługą 

kapłańską dostrzegałem w nim obraz 
cierpienia, który Go dotknął i przeżywał 
to z pokorą i pewnego rodzaju radością. 
Te dwie cechy radość i długie cierpienie 
miało w jego życiu sens. Naszym zada-
niem na ziemi jest przygotowanie drogi 
do mieszkania w niebie a śmierć pokazu-
je nam, że nasze życie się zmienia, ale się 
nie kończy. Dobra historia, którą każdy z 
nas tworzy ma sens. W imieniu kole-
gów i pracowników ZSP nr 1 żegnał 
kolegę dyrektor ZSP nr 1 Zygmunt 
Nowacki „ Drogi Kolego Zbyszku. 
Z głębokim smutkiem i żalem że-
gnamy Ciebie – długoletniego na-
uczyciela i Kierownika Warsztatów 
Szkolnych Zespołu Szkół Zawo-

dowych w Kępnie. 
Wszyscy pamiętamy 
Ciebie jako dobre-
go i wrażliwego ko-
legę. Byłeś nie tylko 
nauczycielem i Kie-
rownikiem, ale rów-
nież sprawdzonym 
przyjacielem wielu z 
nas. Pozwolę sobie 
krótko przybliżyć 
etapy Twojego życia. 

Kolega Zbigniew Kozłowski urodził 
się 27.06.1949 r. w Cieplicach pow. 
Jelenia Góra. Tam właśnie ukończył 
Technikum Mechaniczne w 1969 r. 
Później rozpoczął pracę zawodową 
w Kopalni Węgla Brunatnego Ada-
mów w Turku. Od 1970 r. do 1973 
r. pracował w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Turku jako nauczyciel 
zawodu. Pracę w Zespole Szkół Za-
wodowych w Kępnie rozpoczął od 
01.09.1973 r. w warsztatach szkol-
nych w charakterze nauczyciela za-
wodu. Łatwo i szybko zaklimatyzo-
wał się w nowym miejscu, zyskując 
sympatię dyrekcji i kolegów oraz 
pracowników. W 1973 r. ukończył 
Pedagogiczną Szkołę Techniczną 
w Lesznie doskonaląc swoją wiedzę 
i umiejętności pedagogiczne. W 
1984 roku ukończył Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną w Krakowie kieru-
nek nauczycielski, uzyskując tytuł 
magistra techniki. W trakcie pracy 
zawodowej ukończył także studia 
podyplomowe na Politechnice 
Poznańskiej na Wydziale Budowy 
Maszyn w 1993 r. Ciągle doskona-
lił swoją wiedzę i umiejętności. W 

1994 roku uzyskał II stopień specja-
lizacji zawodowej w zakresie przed-
miotów mechanicznych. Spełniając 
wymagane kryteria na egzaminato-
ra decyzją Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Poznaniu został wpi-
sany do ewidencji egzaminatorów 
w OKE. Kolega Zbyszek był otwarty 
na możliwości zdobywania wyższych 
kwalifikacji. Akt nadania stopnia 
nauczyciela dyplomowanego otrzy-
mał od Ministra Edukacji Narodo-
wej w dniu 28.12.2006 
roku. Miałem zaszczyt 
uczestniczyć w komisji 
kwalifikacyjnej ocenia-
jącej dorobek zawo-
dowy kolegi Zbyszka w 
Ministerstwie Edukacji 
Narodowej w Warsza-
wie. A już w następnym 
roku tj. 2007 ukończył 
studia podyplomowe 
na Uniwersytecie Przy-
rodniczym we Wro-
cławiu kierunek zarządzanie bez-
pieczeństwem i higieną pracy, by w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Kępnie służyć swoją wiedzą 
i wsparciem w zakresie BHP. W 
naszej pamięci pozostaniesz niero-
zerwalnie związany z funkcjonowa-
niem warsztatów szkolnych Zespo-
łu Szkół Zawodowych, pełniąc tam 
funkcję z-cy kierownika od 1986 r. 
, a od 1991 r. – kierownika tej pla-
cówki. I znów zaistniałą trudna sy-
tuacja – fakt likwidacji warsztatów 
szkolnych. Twoja niezłomność i de-
terminacja pozwoliły Tobie to zada-
nia bezkonfliktowo wykonać. Po 38 
latach pracy nauczycielskiej Kolega 
Zbyszek przeszedł na emeryturę we 
wrześniu 2008 r. Kolega Zbyszek 
był bardzo aktywny, pełen dobrego 
humoru, którym wszystkich zarażał. 
Z dużym zaangażowaniem włączył 
się w prace społeczne naszego lo-
kalnego środowiska, aktywnie pra-
cował jako Prezes Ogniska ZNP Nr 
1 przy Zespole Szkół Zawodowych 
w Kępnie a przez wiele lat pełnił 
funkcję Prezesa Oddziału ZNP w 
Kępnie. Za sumienną uczciwą pra-
cę pedagogiczną oraz za osiągnię-
cia zawodowe został wyróżniony 
wieloma odznaczeniami i nagroda-
mi (Złotym Krzyżem Zasługi, Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Zło-
tą Odznaką Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, Nagrodą Ministra 
Oświaty i Wychowania, Nagrodą 
Kuratora Oświaty i Nagrodą Staro-
sty Kępińskiego). Kolego Zbyszku 
zapamiętaliśmy Cię jako wspania-
łego nauczyciela praktycznej nauki 
zawodu, byłeś „MISTRZEM”, po-
mysłodawcą i racjonalizatorem - au-
torem wielu udoskonaleń pracy na 
obrabiarkach. Wspaniale przekazy-
wałeś wiedzę i swoje umiejętności 
młodzieży, która do dziś Cię wspo-
mina. Byłeś dla nich autorytetem i 
przyjacielem. Zawsze mogli liczyć 
na Twoją pomoc i wyrozumiałość. 
Kolego Zbyszku, byłeś również 
wspaniałym człowiekiem, kolegą, 
przyjacielem dla nauczycieli i pra-
cowników. Twój uśmiech i radość 

życia oraz optymizm pozwalały nam 
wspólnie cieszyć się na Radach Pe-
dagogicznych, uroczystościach 
szkolnych i wycieczkach. Długo 
jeszcze będziemy wspominać Two-
je żarty, uśmiech, pogodny głos i 
radość życia. Odchodzisz od nas – 
lecz zawsze pozostaniesz w naszej 
pamięci i w naszych sercach. Ro-
dzinie zmarłego – składam w imie-
niu własnym, Rady Pedagogicznej, 
pracowników oraz koleżanek i ko-

legów emerytów wyrazy szczerego 
współczucia. Żegnam Cię, spoczy-
waj w pokoju”. W ostatniej drodze 
towarzyszyły mu tłumy kolegów, ko-
leżanek przyjaciół, znajomych.” Na 
cmentarzu kolegę Zbyszka żegnał 
Wiktor Gruszka...Był człowiekiem 
lubianym i szanowanym. Młodzież 
otaczał sercem i ojcowska miłością, 
dzielił się nią z rodzina i współ-
pracownikami. Pracując w ZNP 
pomagał tym, którzy tej pomocy po-
trzebowali, młodym kolegom, któ-
rzy wstępowali w szranki zawodu 
nauczycielskiego nie tylko pomagał 
i doradzał, ale był ostoją spokoju. 
Przez wiele lat zasiadaliśmy z Za-
rządzie Oddziału i rozwiązywali-
śmy problemy. Zostawił po sobie 
to co może zostawić wychowawca 
i nauczyciel- przekazana wiedzę. 
Zbyszku to, co przeżyłeś zapisało się 
w Tobie, to co przekazałeś innym 
zostało w nas, my postaramy się 
przekazać to innym. Łącząc się w 
smutku z rodziną i bracią nauczy-
cielską, będziemy się modlić, byś 
otrzymał nagrodę w niebie za za-
angażowanie, pracę i powołanie. 
W imieniu Zarządu Głównego w 
Warszawie, Zarządu Okręgu w Po-
znaniu i Zarządów Oddziałów, kole-
żanek i kolegów przekazuję rodzinie 
wyrazy współczucia, łączymy się w 
bólu z Wami i z nadzieją spoglądamy 
w niebo wierząc, że tam otrzyma na-
grodę. Mała w imieniu rodziny dzię-
kuje za udział we mszy i ceremonii 
pogrzebowej za okazane serce, zło-
żone kwiaty i pomoc tym, którzy w 
tych trudnych chwilach pomagali 
i licznie uczestniczyli w ostatnim 
pożegnaniu. Kolego Zbyszku byłeś 
z nami, cierpiałeś z nami, nikt, kto 
potrzebował pomocy nie był ci obo-
jętny. Dzisiaj spoglądasz na nas z 
wyżyn, znalazłeś drogę , niech Twój 
anioł prowadzi Cię w tunelu drogą 
do światła ku krainie cieni. Teraz 
kiedy Ciebie nie smutnie płynie 
czas, nie ma gwiazd na niebie na-
wet księżyc zgasł. Pozostawiłeś trwa-
ły ślad na piasku współczesności, my 
pamięcią płacić ci będziemy.

MaŁa
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„BARWY JESIENI 2009” w KĘPNIE 
W niedzielę, 8 listopada 2009 roku w kępińskiej hali widowiskowo-sportowej KOSiR 

odbył się już III Ogólnopolski Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Kępno „Barwy jesieni 2009”. Organizatorami turnieju byli: Studio 
Tańca „RETRO” Kępno, UMIG Kępno Kępiński Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie 
„ Uśmiech”. Prowadziła go Anna Przewoźniak z Poznania. Obsługa muzyczna zaj-
mował się  Eugeniusz Bernaciak. Obsługą medyczną Wojciech Wolko.  Gośćmi tur-
nieju byli: Jolanta Jędrecka wiceburmistrz UMiG, Andrzej Stachowiak przew. Rady 
Miejskiej i Zenon Kasprzak wicestarosta Powiatu Kępińskiego. W turnieju wystąpili 
reprezentanci aż 59 klubów tańca z całej Polski. O miano najlepszych oraz puchary 
w poszczególnych kategoriach walczyło 140 par. Taneczne występy oceniali sędzio-
wie: Andrzej Łukomski z Radomia, Barbara Pisarska –Gubernat z Wrocławia, Paweł 
Wielgosz, Mariusz Mierzwa z Kluczborka, Barbara Jawor z Poznania, Patrycja Kusz-
pit – Bachar z Wrocławia, Waldemar Wielgosz z Warszawy pod przewodnictwem 
Waldemara Ziomka z Poznania Nad sprawnym przebiegiem całości  czuwał kie-
rownik turnieju, prowadzący Studio Tańca „Retro” Paweł Wielgosz oraz kierownik 
organizacyjny imprezy – Mateusz Oleś. Jak co roku, w jesiennym turnieju świetnie 
zaprezentowały się pary reprezentujące kępińskie kluby taneczne Studio Tańca 
RETRO i Klub Tańca HELKON. Piękne stroje, fryzury, makijaże dodawały uroku a 
zasiadająca na trybunach wielopokoleniowa publiczność nagradzała umiejętności 
taneczne gromkimi brawami. Wyniki poszczególnych kategorii:

Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 8-9, Klasa: H, Styl: Kombinacja 3
1. Wojciechowski Stanisław, Piątkowska Gabriela -DREAM-DANCE Skierniewice
1. Kloska Paweł, Gajewska Vanessa- RETRO Kępno
1. Kloska Piotr, Cierpik Oliwia - RETRO Kępno
1. Grzeszek Michał, Gabryś Dominika - FALLAWAY Opole
1. Radaszewski Damian, Szyszka Michalina - BRAVO Wrocław
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 10-11, Klasa: G, Styl: Kombinacja 5T
1. Wabnic Gracjan, Matysiak Magdalena - RETRO Kępno
2. Zadka Bartosz, Wrzeszcz Weronika - RETRO Kępno
3. Sawicki Jakub, Roszko Magdalena - TANGO-STYL Mirków
4. Madejski Mateusz, Arsenowicz Wiktoria - ESCUDO Kalisz
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 10-11, Klasa: E, Styl: Kombinacja 6T
1. Cybulski Krzysztof, Karmańska Paulina - GRAND DANCE Częstochowa
2. Maj Ernest, Woźniak Marta - C.T. WYPYCH Kalisz
3. Piłat Jędrzej, Nylec Weronika - DANCE CENTER Kluczbork
7 Wójcik Mariusz, Zalesińska Wronika - RETRO Kępno
8 Hoja Marcin, Jeziorna Agata - RETRO Kępno
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
1 Lepianka Mateusz, Antczak Karolina - TANGO-STYL Mirków
2 Wołek Kamil, Szymczyk Dominika - STYL Kłomnice
3 Krupa Michał, Kraśnicka Zofia - UKS-SMS Łódź
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 14-15, Klasa: D, Styl: Kombinacja 8T
1. Cieślik Robert, Domagalska Weronika - ESKULAP Łódź
2. Kubiak Marcin, Nowicka Roksana - ESKULAP Łódź
3. Kupczak Maciej, Galewicz Agnieszka - STYL Kłomnice
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 8-9, Klasa: E, Styl: Kombinacja 6T
1. Parzybót Daniel, Holka Katarzyna - RETRO Kępno
2. Wardyń Miłosz, Wójcicka Julia - KIEPURA Sosnowiec
3. Świtała Dawid, Kaliściak Natalia - ST Dobrowolska Częstochow
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: D, Styl: Kombinacja 

8T
1 Marek Dawid, Jańska Natalia - HELKON Kępno
2 Molenda Sebastian, Mierzwa Agnieszka - DANCE CENTER Kluczbork
3 Fingas Jakub, Sieraszewska Ewelina - SIERASZEWSKI DS Kalisz
6-7 Mocek Mateusz, Śmiejczak Dominika - HELKON Kępno
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 14-15, Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
1. Wymysło Piotr, Pierz Magdalena - ŚLĄSKA Szkoła Tańca Katowice
2. Rozwałka Maciej, Jezierska Ewelina - ZAMEK Lublin
3. Orczykowski Norbert, Kaźmierczak Aleksandra - ESCUDO Kalisz
7. Radefeld Robert, Kluziak Agata - RETRO Kępno
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 14-15, Klasa: C, Styl: Latin
1 Kaczyński Adam, Karaś Julia - FRYDRYCH Akad.Tań.Karpacz
2 Ulfik Przemyslaw, Niewiadomska Kamila - DANCE CENTER Kluczbor
3 Danielewicz Mikołaj, Rożek Anna - DREAM Poznań
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 14-15, Klasa: C, Styl: Standard
1 Danielewicz Mikołaj, Rożek Anna - DREAM Poznań
2 Foksiński Adrian, Bogucka Nikola - TANGO-STYL Mirków
3 Bil Jakub, Migała Klaudia - UKS-SMS Łódź
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 14-15, Klasa: B, Styl: Latin
1. Górski Patryk, Dana Dominika - ZORBA Rędziny
2. Nawrocki Piotr, Froń Magdalena - FLAMENCO Siemianowice
3. Bienert Paweł, Garniewicz Weronika - DZIUPLA Poznań
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: 14-15, Klasa: B, Styl: Standard
1 Makowski Damian, Gaweł Dajana - TEMPO Wrocław
2 Tokarek Alan, Wronka Magdalena - ŁDK Łódź
3 Salski Tomasz, Młynarczyk Kornelia - ŁDK Łódź
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
1 Pagwet Szymon, Pawłowicz Wiktoria - DANCE CENTER Kluczbork
2 Radefeld Waldemar, Michalczyk Karina - RETRO Kępno
3 Bielski Tomasz, Olszyna Paulina - C.T. WYPYCH Kalisz
5 Pieles Tomasz, Grochal Joanna - HELKON Kępno

Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: C, Styl: Latin
1 Dawid Konrad, Hubicka Anna - ZORBA Mykanów
2 Chrząstek Mateusz, Wdowicz Katarzyna - CT PAWELEC Radom
3 Łabuda Grzegorz, Laskowiecka Natalia - DANCE CENTER Kluczbork
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: C, Styl: Standard
1 Łabuda Grzegorz, Laskowiecka Natalia - DANCE CENTER Kluczbor
2 Dawid Konrad, Hubicka Anna - ZORBA Mykanów
3 Kulas Dawid, Graczyk Magdalena - C.T. WYPYCH Kalisz
Końcowa klasyfikacja.Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: B, Styl: Latin
1 Kierat Dariusz, Bieńkowska Karolina - ZORBA Mykanów
2 Uryga Tomasz, Drożdż Patrycja - AS-SPORT Kraków
3 Boruta Michał, Gurbisz Alicja - SZOK Gliwice
Końcowa klasyfikacja. Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: B, Styl: Standard
1 Chrząstek Mateusz, Wdowicz Katarzyna - CT PAWELEC Radom
2 Boruta Michał, Gurbisz Alicja - SZOK Gliwice
3 Kierat Dariusz, Bieńkowska Karolina - ZORBA Mykanów
PATRONAT MEDIALNY: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, Tygodnik Kępiński SUD-TV, RADIO SUD 

FM, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny. Kolejny turniej już za rok.
MaŁa
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Jubileuszowe spotkania w bibliotece
We wtorek 10 listopada 2009 

r. Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Kępnie obchodziła 
jubileusz 10 lecia. Jubileuszowi 
towarzyszyły prezentacja multi-
medialna fotografii Pawła Ko-
sickiego, powarsztatowa wystawa 
fotograficzna i II wystawa po-
plenerowa. W jubileuszu udział 
wzięli współpracownicy, przyja-
ciele, fani fotografii i malarstwa. 
Otwierając jubileusz gości witał 
dyrektor PBP Wiesław Walas: 
wicestarostę Zenona Kasprzaka, 
sekretarza starostwa Mariana 
Lorenza, Andrzeja Jóźwika kie-
rownika Wydz. Ośw. Kul. Spor. 
i Promocji Starostwa Powiatowe-
go, Wójta Gminy w Baranowie 
Jana Sarnowskiego, dyrektorów 
zaprzyjaźnionych szkół podsta-
wowych, ponadgimnazjalnych, 
Anetę Lipińską ze Stow. Bibl. 
Pol. w Kaliszu, Annę Wawrzyniak 
z Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu, Katarzynę Trzeciak z 
Instytutu Zachodniego w Pozna-
niu, prof. Tomasza Siwińskiego, 
prezesa TMZK H. Tyszkiewicza, 
Grażynę Gatner prezesa Stow. 
Prorodzinnego „Światło”, Zu-
zannę Czworowską dyr. PCPR, 
dyr. PUP Jolantę Kubiak, dyrek-
torów i kierowników bibliotek 
powiatu kępińskiego. Następnie 
w prezentacji multimedialnej 
przedstawił działalność bibliote-
ki ograniczył się do spotkań, wy-
staw z ostatniego roku albowiem 
w ciągu 10 lat ilość spotkań, wy-
staw wzrastała z roku na rok a 
publiczności zawsze przybywało. 
Wiele z nich to imprezy i spotka-
nia, które wpisały się na stałe do 
kalendarza imprez PBP. W stycz-
niu od wielu lat tutaj mieści się 
sztab WOŚP, w połowie stycznia 
odbyła się wystawa fotograficzna 
Anny Sabiłło „ Migawki Półwy-
spu Iberyjskiego, w lutym wie-
czór autorski Agnieszki Chrobot 
w ramach prezentowania twór-
ców lokalnych, w marcu wystawa 
prac malarskich Joanny Walas, w 

kwietniu otwarcie wystawy świą-
tecznej WTZ wprowadzającej 
zawsze w nastrój świąteczny, z 
okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki warsztaty dla dzieci( w 
tym roku gościły dzieci z Hanu-
lina), powiatowy konkurs mate-
matyczny, konkursy przyrodni-
cze, w październiku gościliśmy, 
ornitologów, w maju tradycyjnie 
Dzień Bibliotekarza, spotkanie 
autorskie A. Szymoniaka, po raz 
pierwszy uruchomiliśmy warszta-
ty fotograficzne, które prowadził 
P. Kosicki a pokłosiem jest dzi-
siejsza wystawa. W maju gościli-
śmy wystawę „ Kopalnia” pre-
zentacje Galerii Objazdowej. Co 
roku organizujemy „ Czytanie z 
jeżem” dla dzieci z przedszkoli 
kępińskich również czytanie z 
lokomotywą i spotkania z Ku-
busiem Puchatkiem. W czerwcu 
odbyła się promocja książki – 
Zwycięski czerwiec 89 w rejonie 
kępińskim. Kolejna wystawa prac 
w lipcu to III kameralna wystawa 
prac prof. Siwińskiego. Zorga-
nizowaliśmy drugi plener Dys-
kusyjnego Klubu Książki a spo-
tkania tego klubu odbywają się, 
co miesiąc. Wrzesień to wystawa 
fotografii „ Moja Wielkopolska” 
Władysława Nielipińskiego. Były 
też spotkania z Krzysztofem 
Wargą (laureatem tegorocznej 
nagrody publiczności NIKE)or-
ganizowane dla młodzieży szkół 
średnich. W październiku gościł 
w bibliotece prof. Śliwiński kry-
tyk literacki poezji i prozy współ-
czesnej. Te działania kulturalne 
zostały docenione i tak w czerw-
cu wyróżniono bibliotekę certy-
fikatem „ Najlepsze w Polsce”. W 
nastrój nostalgiczny wprowadził 
zebranych Jacek Klyta prezen-
tując utwory i zapraszając na „ 
Muzyczne chwile” przy dźwię-
kach Fletni Pana i skrzypiec. Ju-
bileusz jak zawsze jest okazją do 
gratulacji, podziękowań i życzeń 
dla biblioteki i jej pracowników. 
Gratulacje, życzenia, listy gratula-

cyjne składali wszyscy zaproszeni 
goście. Wydaje się, że 10 lat w życiu 
biblioteki to niewielki okres i skrom-
ny jubileusz. Wszyscy, którzy zetknęli 
się z działalnością dobrze wiedzą, że 
dzieje się tutaj wiele. Dzięki bibliotece 
poznajemy nowych artystów, bierze-
my udział w szeregu wydarzeń kul-
turalnych. Podziękowania należą 
się wszystkim pracownikom, którzy 
przy skromnym budżecie za tak nie-
wiele robią bardzo wiele wychodzicie 
naprzeciwko oczekiwaniom społecz-
nym organizując przedsięwzięcia 
kulturalne, oświatowe i artystyczne 
- mówił wicestarosta Zenon Ka-
sprzak i odczytał list gratulacyj-
ny. Na wniosek Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Kaliszu 
za szczególne zasługi dla biblio-
tekarstwa oraz czytelnictwa Pre-
zydium Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich w Warszawie 
decyzją z dnia 14 października 
2009 r. przyznało Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Kępnie 
medal w dowód uznania. Ponad-
to na wniosek dyrektora PBP w 
Kępnie oraz Zarządu Oddziału 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy w 
Kaliszu Min. Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Bogdan Zdro-
jewski decyzją z 4 listopada br. 
przyznał za wyróżniającą pracę 
w tworzeniu kultury Odznakę 
Honorową Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej Katarzynie Szcze-
pańskiej z Gminnej Biblioteki w 
Łęce Opatowskiej. Aktu dekora-
cji dokonał wicestarosta. Dyrek-
tor podziękował za życzenia i 
gratulacje. Powiatowa Biblioteka 
ma bogaty księgozbiór. Te dzia-
łania kulturalne są nowym tren-
dem w bibliotekarstwie, biblio-
teka ma być miejscem spotkań 
ośrodkiem kultury, a nie tylko 
wypożyczania książek. Obecnie 
przymierzamy się do napisania 
nowego programu.

Zatrzymać chwilę- to prezen-
tacja multimedialna fotografii 
Pawła Kosickiego

Jubileuszowi Biblioteki towarzy-
szyła prezentacja multimedialna 
Pawła Kosickiego( absolwenta 
Warszawskiej Szkoły Filmowej 
na Wydziale Fotografii) pt. Za-
trzymać chwilę”. W prezentacji w 
kameralnym spotkaniu w wspa-
niałym klimacie stworzonym 
przez P.Kosickiego, zapatrzeni, 
zafascynowani fotografią w tle 
odpowiednio dobranej muzyki 
byliśmy pod wrażeniem,  to nas 
zdumiewało i fascynowało. Foto-
grafia pokazuje to, co ważne, co 
nigdy nie przemija a prezento-
wane fotografie świadczyły o tym, 
że wykonane są przez doskona-
łego rzemieślnika w swym fachu. 
Po prezentacji była ożywiona 
dyskusja. Wspomniano, że foto-
grafia do niedawna, czyli gdzieś 
do lat 70-tych nie była uznawana 
za sztukę. Dzisiaj ludzie docenia-
ją fotografię i utrwalają mijające 
chwile.

Wystawa fotograficzna
Pokłosiem warsztatów fotogra-

ficznych była wystawa fotografii. 

Grupa ludzi przedstawiła swe fo-
tografie, które mają szanse zaist-
nieć na dłużej. Organizatorami 
warsztatów była Woj. Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji 
i Kultury w Poznaniu oraz Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w 
Kępnie a uczestnikami członko-
wie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki i członkowie Stowarzyszenia 
EURO - ART współdziałającego 
z biblioteką oraz osoby zaintere-
sowane fotografią. Swoją wiedzą 
na temat fotografii dzielili się 

Władysław Nielipiński instruk-
tor ds. fotografii i filmu z Woj. 
Biblioteki Publicznej, Paweł Ko-
sicki i Krzysztof Szymoniak- fo-
tografujący dziennikarz i wykła-
dowca akademicki. Władysław 
Nielipiński zachęcał do udziału 
w konkursach fotograficznych, 
bo trzeba realizować się i inwesto-
wać we własny rozwój. Konkursy 
to również spotkania mające 
dodatkowo walory towarzyskie, 
prowadzą do rozmów i wymiany 
doświadczeń. Na wystawie były 
prace: Agaty Józefowicz, Agaty 
Walas, Barbary Józefowicz, Ewy 
Sip, Joanny Walas, Katarzyny 
Walas, Krzysztofa Szymoniaka, 
Marzeny Rogalińskiej, Micha-
liny Niechciał, Natalii Wolko-
Stempniewicz, Pauliny Napie-
rały, Pawła Kosickiego,Tomasz 
Krzykalskiego, Wiesława Walasa 
i Władysława Nielipińskiego.

Poplenerowa wystawa malar-
ska

W Galerii na Piętrze odbyło 
się otwarcie II wystawy, która 
prezentowała poplenerowe pra-
ce Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Motywem przewodnim pleneru 
było malarstwo Piotra Potwo-
rowskiego ( znanego malarza, 

który pracował w Kępnie)prace 
wykonane w owalu. Opiekę ar-
tystyczna na plenerze sprawował 
prof. T. Siwiński. W plenerze 
brali udział członkowie Dysku-
syjnego Klubu Książki i członko-
wie Stowarzyszeni EURO –ART., 
którzy przygotowali wystawę na 
piętrze. Uczestnicy w podzięko-
waniu za poświęcony czas i po-
moc podziękowali profesorowi 
przekazując album o Potworow-
skim. O założeniach pleneru mówił 
T. Siwiński. Rok plenerowy poświę-

cony był Potworowskiemu związa-
nemu z Kępnem. Byliśmy w jego 
pracowni w Grębaninie, by poczuć 
atmosferę mistrza. Zaproponowa-
łem owal, pejzaż, bo pod taką formą 
każdy może włożyć własne treści. Ta 
inspiracja zaważyła na plenerze, bo 
prace są różnorodne, nie było, tez to 
związane z przymusem malowania 
wzorując się na mistrzu. Prace są 
ciekawe, dojrzałe i wykazują się klasa. 
Jestem zadowolony z osiągnięć pleneru 
i nam nadzieję, że stanie się tradycją  i 
nadal będzie się rozwijać. O plenerze 
mówił również wicestarosta Ze-
non Kasprzak- Jestem zachwyco-
ny, bo prace są bardziej dojrzałe, 
ciekawe ujęcia tematu. Gratuluję 
uczestnikom tak wspaniałych osią-
gnięć i życzę, by pod patronatem 
starostwa ta praca rozwijała się 
przez kolejne dziesiątki lat. Potem 
przy smacznych sałatkach i nie tyl-
ko, długo trwały rozmowy na te-
maty wystawionych prac, dzielono 
się również doświadczeniami. Na 
wystawie można oglądać prace: T. 
Siwińskiego, Barbary Józefowicz, 
Roberta Gruszewskiego, Agaty Jó-
zefowicz, Ewy Sip, Karoliny Żurek, 
Joanny Walas, Agaty Walas, natalii 
wolko- Stempniewicz, Piotra Fory-
siaka.

MaŁa 
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Świętujemy półmetek w ZSP Nr 1 w Kępnie
„niech żyje bal (...) orkiestra gra,/jeszcze tańczą i drzwi są otwarte...”

Raz w życiu zdarza się okazja, by wspólnie uczcić półmetek trzyletniej nauki w szkole. Śpiew, 
taniec i wspaniały humor – to nieodłączne elementy towarzyszące temu dniu. 

A jak bawiło się Liceum Ogólnokształcące nr II w Kępnie?

      13 listopada w restauracji 
„Złoty Kłos” w Bralinie nasze 
liceum świętowało Połowinki. 
Tak więc na miejscu znalazły 
się następujące klasy: II LOa 
(profil angielski z informaty-
ką, wychowawca Beata Wylęga 
– Grygierzec), II LOb (profil 
biologiczno – chemiczny oraz 
WOS z geografią, wychowaw-
ca Marek Noculak), II LOc 
(profil humanistyczny, wy-
chowawca Ewa Kowalczyk - 
Mikołowska), a także II LOd 
(profil biologiczno – sporto-
wy, wychowawca Magdalena 
Tobias). Zabawa została zor-
ganizowana przy pomocy na-
szych rodziców, którzy wraz z 
wychowawcami grup dopilno-
wali, by wieczór ten przebie-
gał bez większych komplikacji. 
Oczywiście nie wyobrażaliśmy 

sobie, aby wśród nas zabrakło 
dyrektorów szkoły.

Po oficjalnym rozpoczęciu 
przyszedł czas na długo oczeki-
waną celebrację. „Zabawę czas 
zacząć!” – to hasło zabrzmiało w 
sercach nas wszystkich. Stoły za-
pełniły się jedzeniem, a parkiet 
roztańczonymi uczniami. I trwa-

ło to niezmiennie aż po ostatnie 
minuty balu.

Niestety wszystko, co dobre 
szybko się kończy, dlatego i 
temu przyszedł kres. Jednak 
mimo to wspomnienie i echo 
tego wieczoru na długo pozosta-
nie w naszej pamięci. 

Marek Noculak

Kępno 

Za wąska brama na Kopa
We wtorek 10 listopada na Os. Kopa w Kępnie we wjeździe do Zakładów Drobiarskich doszło do zdarzenia drogowego na szczęście bez udziału osób. 

Ucierpiał tylko samochód oso-
bowy. Jest to kolejne już zdarze-
nie w tym miejscu, dotyczące 
wjazdu do ZD. Aby tego uniknąć 
jak mówią mieszkańcy i policjan-
ci przybyli na miejsce zdarzenia 
zarówno właściciel drogi i właści-
ciel Zakładów Drobiarskich mu-
szą pójść po rozum do głowy i 
rozwiązać ten problem, który na 
dzień dzisiejszy przedstawia taki, 
a nie inny stan faktyczny. 

Po pierwsze droga  jest w spo-
sób niewystarczający oznakowa-
na, po drugie brama wjazdowa 
jest źle usytuowana i za wąska. 
Być może sprawę tą  mieszkań-
cy, którzy  najwięcej ucierpieli  
z tego powodu zgłoszą  do Pro-
kuratury za grzech zaniechania 
przez w/w.

Red.

Święto Niepodległości 
w Bralinie

Tradycją stają się, co roku obchody Święta Narodowego. W Brali-
nie rozpoczęto mszą świętą za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. 
św. Anny. Po mszy w zadumie i pełnej powagi złożono kwiaty pod 
Pomnikiem Pamięci Ofiar Represji i Walk o Wolność. Następnie 
wszyscy przeszli do kina „ Niesob” na uroczystą akademię przygo-
towaną przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Kopernika w Brali-
nie.

Mała
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W Zespole Szkół w Trzcinicy odbyły się uroczyste pasowania

 Pasowanie gimnazjalistów

 Uczniowie klas pierwszych 
Gimnazjum w Trzcinicy zo-
stali uroczyście pasowani w 
Dniu Edukacji Narodowej dnia 
14.10.2009 r. W obecności za-
proszonych gości: wójta Gminy 
Trzcinica Grzegorza Hadzika, 
przewodniczącego Rady Gminy 
Trzcinica Zdzisława Mikołajczy-
ka, sołtysa wsi Wodziczna Tade-
usza Tomalika, przewodniczą-
cej Rady Rodziców Sławomiry 
Granos uczniowie klas I udo-
wodnili, że zasługują na miano 
Gimnazjalisty. Spotkanie odby-
wało się w scenerii Olimpu przy 
zapalonym zniczu olimpijskim i 
zostało przygotowane przez kla-
sy II wraz z wychowawczyniami: 
Jolantą Jelonek i Mariolą Kraw-
czyk. Pierwszoklasiści wykonali 
różne zadania (niekoniecznie 
dyscypliny olimpijskie) takie jak: 

picie mleka przez słomkę, kar-
mienie kisielem, a także doko-
nali prezentacji klas. Następnie 
zostali pasowani i na pamiątkę 
tej uroczystości otrzymali dyplo-
my. Dyrektor Zespołu Szkół w 
Trzcinicy życzyła uczniom, aby 
mieli wytrwałość i wiarę w siebie, 
aby w murach swojej szkoły nie 
tylko zdobywali wiedzę i umie-
jętności, ale żeby rozwijali swoje 
zdolności.

28.10.2009r. odbyło się paso-
wanie uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej w Trzci-
nicy. Na uroczystość przybyli: 
wójt Gminy Trzcinica Grzegorz 
Hadzik, przewodnicząca Rady 
Rodziców Sławomira Granos, 
nauczyciele, pracownicy szkoły, 
rodzice i uczniowie klas 0, I-III. 
W części artystycznej, przygo-
towanej przez wychowawczynie 

klas I: Elżbietę Czekałę i Urszu-
lę Jokiel, ważną rolę odegrała 
„Królowa Wiedzy”, w którą wcie-
liła się uczennica gimnazjum 
– przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego. Uczniowie klas 
I-szych stojąc przed obliczem 
Królowej śpiewająco zdali swój 
pierwszy egzamin. Dzielnie od-
powiadali na pytania i prezento-
wali zdobyte w szkole umiejętno-
ści. Następnie dyrektor Zespołu 
Szkół w Trzcinicy dokonała pa-
sowania pierwszoklasistów na 
uczniów. Przedstawicielki Sa-
morządu Uczniowskiego przy-
jęły ich do braci uczniowskiej 
a na szczęśliwy pobyt w szkole 
obdarowały ich czterolistnymi 
koniczynkami. Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a od ro-
dziców upominek – teczkę na 
świadectwa i dyplomy ze słodką 

Klasa Ia Gimnazjum

Klasa Ib Gimnazjum

Klasa I Szkoły Podstawowej w trakcie występów

niespodzianką w środku. Uro-
czystość zakończyła się wspól-
nym spotkaniem przy kawie, 

przygotowanym przez mamy z 
trójek klasowych.

red

Święto Odzyskania 
Niepodległości w Perzowie
Świętując i wspominając drogę Polski do wolności dnia 10 listopada 

2009 r. młodzież Szkoły Podstawowej z Trębaczowa przygotowała montaż 
słowno – muzyczny, który przybliżył młodzieży historię tamtych czasów, 
walkę o utrzymanie tożsamości narodowej, przebiegu powstania listo-
padowego i styczniowego, wykorzystano fotografie i utwory Jacka Kacz-
marskiego i prezentację współczesnego żołnierza, pełniącego służbę w 
misjach pokojowych na świecie. Ta gminna uroczystość była szczególnie 
adresowana dla młodzieży. Wieczór pamięci przedstawiono dnia następ-
nego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie a było 
to piękne widowisko historyczno – patriotyczne pod hasłem „ Wstań, Pol-
sko Moja” i prawie taką samą jak poprzedniego dnia prezentację współ-
czesnego żołnierza, pełniącego służbę w misjach pokojowych na świecie. 
Utwory Jacka Kaczmarskiego zaśpiewał zespół : Perzowianki” (Regwiem, 
Rotę, Legiony ...). W atmosferę tamtych czasów i tamtych dni wprowadził 
również fragment filmu oraz pokaz multimedialny opracowany przez by-
łego żołnierza Grzegorza Gatkowskiego przedstawiający zadanie, cele i 
rolę żołnierzy pełniących misje pokojowe. Młodzież zakończyła program 
przesłaniem: Nasi przodkowie po latach zniewolenia wywalczyli dla nas 
cenny dar, którego my i przyszłe pokolenia powinny i mają obowiązek 
strzec i pielęgnować. Program przygotowany przez młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Trębaczowie pod kierunkiem D. Więckowskiej, H. Kaś-
kos, G. Góreckiego przy współpracy harcerzy i pracowników GOK w 
Perzowie.

red
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Całodzienny Klub Seniora „Pod śurawiem” 
i Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie 

Z A P R A S Z A 

na 

I Artystyczne Spotkanie Seniorów 
Kępno - 2009 

18 listopada 2009 (środa) 
godz. 1700 Kino „Sokolnia” 

W programie wystąpi: 

1. Zespół „Ale Babki” z Bralina 
2. Zespół „Słupianie” z Słupi 
3. Zespół „Harmonia” z Kępna 
4. Zespół „Perzowianki” z Perzowa 
5. Zespół „Na swojską nutę” z Łęki Opatowskiej 
6. Chór „Jutrzenka” z Kępna 

wstęp wolny 

KĘPIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIKĘPIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIKĘPIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIKĘPIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
zapraszazapraszazapraszazaprasza

na Andrzejkowy koncert na Andrzejkowy koncert na Andrzejkowy koncert na Andrzejkowy koncert 

PATRYCJI MARKOWSKIEJ PATRYCJI MARKOWSKIEJ PATRYCJI MARKOWSKIEJ PATRYCJI MARKOWSKIEJ 
z zespołemz zespołemz zespołemz zespołem

w dniu 27.11.2009r. o godz. 19.00 /piątek/w dniu 27.11.2009r. o godz. 19.00 /piątek/w dniu 27.11.2009r. o godz. 19.00 /piątek/w dniu 27.11.2009r. o godz. 19.00 /piątek/
SprzedaŜ biletów:SprzedaŜ biletów:SprzedaŜ biletów:SprzedaŜ biletów: od 10.11.2009rod 10.11.2009rod 10.11.2009rod 10.11.2009r w sekretariacie KOSiR ,ul. Walki Młodych 9 od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 16.00, w recepcji hotelowej KOSiR całodobowo oraz Punkt Opłat
Rachunków INTERMARCHE Kępno i Agencja Bankowa w INTERMARCHE Namysłów
Tel. Biuro 6 9 1 10 , Meneder 6 9 1 4, kom. 600 368 416

PrzedsprzedaŜ biletów w cenie 30 zł / miejsca siedzące – trybuny/PrzedsprzedaŜ biletów w cenie 30 zł / miejsca siedzące – trybuny/PrzedsprzedaŜ biletów w cenie 30 zł / miejsca siedzące – trybuny/PrzedsprzedaŜ biletów w cenie 30 zł / miejsca siedzące – trybuny/
oraz 20 zł miejsca stojące / płyta główna hali/oraz 20 zł miejsca stojące / płyta główna hali/oraz 20 zł miejsca stojące / płyta główna hali/oraz 20 zł miejsca stojące / płyta główna hali/

W dniu koncertu ceny biletów 30złW dniu koncertu ceny biletów 30złW dniu koncertu ceny biletów 30złW dniu koncertu ceny biletów 30zł
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Przyjmujemy zamówienia grupowe i  indywidualne.Przyjmujemy zamówienia grupowe i  indywidualne.Przyjmujemy zamówienia grupowe i  indywidualne.Przyjmujemy zamówienia grupowe i  indywidualne.

GWARANTUJEMY NIEZAPOMNIANE SHOW !!!GWARANTUJEMY NIEZAPOMNIANE SHOW !!!GWARANTUJEMY NIEZAPOMNIANE SHOW !!!GWARANTUJEMY NIEZAPOMNIANE SHOW !!!

Halloween w Kępińskiej Szkole Języków
Halloween to nieodzowny ele-

ment kultury angielskiej, dlatego 
ucząc jednego z najpopularniej-
szych języków obcych nie sposób 
nie wspomnieć o tradycjach panu-
jących w Wielkiej Brytanii. W tym 
roku szkolnym zwyczaj ten chcieli 
również upamiętnić lektorzy KSJ, 
proponując najmłodszym słucha-
czom szkoły wzięcie udziału w kon-
kursie plastycznym „Halloween 
Poster”. Nikt z pracowników szkoły 
nie spodziewał się tak dużego zaan-
gażowania dzieci i rodziców. W za-
bawie wzięła udział prawie połowa 
naszych najmłodszych kursantów, 
w tym przedszkolaków. Wykonując 
prace, dzieci sięgnęły po najróżniej-
sze techniki plastyczne. Kolorowe 
kartki zapełniały najpopularniej-
sze symbole i zwroty związane z tą 
angielską tradycją. Jury konkursu 
miało duży problem z wybraniem 
najciekawszej pracy, dlatego o po-
moc w ocenie poproszono również 
rodziców. W ten sposób wyłoniono 
cztery najlepsze plakaty:

I miejsce – Martyna Kurzawska 
II miejsce – Weronika Rzepka
III miejsce – Dagmara Krowiarz 
III miejsce - Julia Wolna
Zdobywczyni pierwszego miejsca 

otrzymała oprócz pamiątkowego 
kubka z logo szkoły miesięczny kurs 
języka angielskiego. Ponadto wszyst-
kie dzieci biorące udział w zabawie 
zostały wyróżnione dyplomami i 
słodyczami.

Lektorzy i dyrekcja szkoły jedno-
znacznie podkreślają, iż konkurs 
ten zapoczątkował nową tradycję 
w Kępińskiej Szkole Języków. Dzie-
ci bardzo chętnie uczestniczą w 
takich zabawach, dlatego trzeba je 
motywować i nagradzać oraz dawać 
możliwość rozwijania ukrytych ta-
lentów. 

MaŁa

Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, 
szum gałęzi, listopadów przemijanie...

10.11.2009r. w Szkole Pod-
stawowej w Łęce Opatowskiej 
odbył się uroczysty apel z 
okazji 91 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
W krótkim montażu słowno-

muzycznym uczniowie za-
prezentowali wiersze i pieśni 
patriotyczne. Po akademii de-
legacja uczniów złożyła kwiaty 
i zapaliła znicze pod pomni-
kiem „Poległych i ofiar II 

wojny światowej”. Następnie 
zaciągnięto honorowe warty, 
które obecne były podczas 
składania wiązanek przez de-
legacje władz gminnych.

red
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90 lat na olimpijskim szlaku
W sobotę 7 listopada 2009 roku w Gimnazjum nr 2 w Kępnie 

odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „ 90 lat na 
Olimpijskim Szlaku” powiązany z obchodami 90 lecia PKOL Kon-
kurs organizowany pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia „ Super 
Kibic”. Dotyczył udziału i osiągnięć polskich sportowców na let-
nich i zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz problemów Polskie-
go Ruchu Olimpijskiego. Znakomicie spisali się w nim uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Kępnie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca. 
I miejsce – Bartosz Górecki, II miejsce – Michał Olbrych (Obu 
uczniów do udziału w konkursie przygotował Jan Kasendra), III 
miejsce w kategorii gimnazjalistów zajął Łukasz Banasiak z Jaroci-
na. W kategorii licealistów I miejsce zajął Aleksander Gałuszka ze 
Swarzędza, II miejsce -Przemysław Kulczak z Poznania, III miejsce- 
Mateusz Adamek – Grodzisk Maz. Natomiast w kategorii otwartej 
zwyciężył Andrzej Kaczor z Konina, II miejsce – Andrzej Melniczak 
z Konina, III miejsce – Sławomir Podrzycki z Poznania, IV miejsce 
exaeqvo zajęli Jan Kasendra ( opiekun gimnazjalistów) oraz Da-
riusz Żymełka z Kępna. Lureatom oraz ich opiekunowi gratulu-
jemy sukcesu oraz życzymy powodzenia na kolejnym etapie – pół-
finale ogólnopolskim, który odbędzie się w sobotę 28 listopada 
2009 r. w Dzierżoniowie. 

red

Połowinki 2009

 Młodzież klas trzecich Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych świętowała półmetek 

nauki szkolnej, czyli Połowinki 2009
  
 Tradycją Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr1 w Kęp-
nie, obok studniówek, są bale 
połowinkowe. Tak było i w tym 
roku. 10 listopada 2009r. o go-
dzinie dziewiętnastej uroczy-
stym „Bal połowinkowy uważam 
za otwarty” dyrektor szkoły mgr 
Zygmunt Nowacki dał znak, że 
zabawę czas zacząć. W imprezie 
z ramienia dyrekcji uczestniczy-
ła również  mgr Bogumiła Dro-
bina, mgr Adam Mikołowski, a 
także wychowawcy poszczegól-
nych klas trzecich technikum: 
mgr Anna Brzykowska, mgr inż. 
Agnieszka Krysiak, mgr inż. Kata-
rzyna Grabicka, mgr inż. Sławo-
mir Nawrot, mgr Urszula Jóźwik 
oraz rodzice – organizatorzy. 

Dzięki owocnej współpracy 
rodziców i opiekunów uczniów 
udało się przygotować i przepro-
wadzić taki bal, po którego za-
kończeniu każdy z uczestników 
wracał do domu uśmiechnięty 
i w dobrym humorze. I choć 
oprawa muzyczna składała się z 
najróżniejszego typu utworów, 

nie przeszkadzało to młodzieży 
oraz zaproszonym przez nich 
gościom bawić się do utraty 
tchu.    Przedstawiciele dyrekcji, 
rodzice, wychowawcy i ucznio-
wie wyrażali nadzieję, że za rok, 
podczas studniówki, będą bawić 
się równie wesoło jak podczas 
Połowinek 2009.

Natomiast trzy dni później, 
tj. 13 listopada 2009r., swój 
pierwszy poważny bal przeży-
wali uczniowie klas II Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Kępnie. Podobnie jak uczniów 

klas technikum swoją obecno-
ścią zaszczycili przedstawiciele 
dyrekcji. I przesądna trzynast-
ka tym razem nie miała nic do 
rzeczy, ponieważ młodzież, jak na 
dorosłych przystało, bawiła się do-
skonale, w świetnych nastrojach, 
czego dowodem były liczne proś-
by o przedłużenie imprezy. To 
dobry trening przed studniówką 
– mówili wychodzący uczniowie. 
Wypada  więc, życzyć im, aby za 
rok w podobnie szampańskich 
humorach rozpoczynali i zamyka-
li swój bal studniówkowy.

DA

Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległo-

ści obchodzone jest, co roku 11 
listopada w cały kraju. Uroczyście 
obchodzone jest również w naszej 
małej ojczyźnie. Obchodzimy je już 
po raz 91., na pamiątkę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości w 

1918 roku. Uroczystości upamięt-
niające to wydarzenie odbyły się 
tradycyjnie w Kępnie a rozpoczęto 
je mszą święta w intencji ojczyzny z 
udziałem orkiestry dętej i licznych 
pocztów sztandarowych. Lokale, 
urzędy i domy prywatne zdobiły fla-

gi państwowe. Wielu mieszkańców 
naszego miasta pomimo niesprzy-
jającej pogody wzięło udział w uro-
czystościach, jakie odbywały się na 
Rynku w Kępnie. Jest to dowód na 
to, że ofiary poniesione w walce wie-
lu pokoleń o niepodległość naszej 
ojczyzny nie poszły na marne.

 Po Mszy Świętej poczty sztandaro-
we i delegacje poprzedzane przez 
Orkiestrę Dętą udały się pod po-
mnik ,,Bohaterom walk o wolność i 
niepodległość’’ na kępińskim Ryn-
ku. W imieniu Starosty Kępińskie-
go okolicznościowe przemówienie 
odczytał Przewodniczący Rady 
Powiatu Kępińskiego Franciszek 
Trąpczyński. ...Przed 91 laty wiara w 
wolną Polskę dała naszym przodkom siłę 
do walki i w odnowionej ojczyźnie zaja-
śniało słońce wolności. Przedstawił drogę 

Wielkopolski i Polski do wolności. Tamte 
wydarzenia stanowią dla nas szczególne 
wyzwania, by uczestniczyć w wydarze-
niach upamiętniających tamte

wydarzenia. Zatem młodemu pokole-
niu należy ukazywać niezwykłość tego 
dnia. W chwili zadumy nad historią 
i tym , którzy ją tworzyli oddając hołd 
walczącym o wolność złóżmy kwiaty 
w podzięce za to, że żyjemy w wolnym i 
niepodległym kraju. Po wystąpieniu 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kępińskiego Franciszka Trąpczyń-
skiego, delegacje złożyły wieńce i 
wiązanki kwiatów. Przy pomniku, 
jak co roku wartę honorową pełni-
li harcerze – DH„Wędrowniczki”. 
Dalsza część obchodów odbyła się 
w kinie „Sokolnia”. Obecnych na 
sali witał dyrektor Pow. Bibl. Pub. 
W. Walas zapraszając akademię pt. 
„Jeszcze Polska nie umarła” .Jest to 
adaptacja „ Dziadów” A. Mickiewi-
cza i pieśni legionowych w wykona-
niu uczniów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 2w Kępnie pod 
kierunkiem nauczycieli tej szkoły 
oraz Chóru Powiatowego przy 
Szkole Muzycznej im. A. Tansmana 
w Kępnie pod kierunkiem E. Olek 

przy akompaniamencie Magdaleny 
Michalczyk. Sądzę, że byliśmy kolejny 
raz świadkami lekcji historii, wspania-
łych przeżyć patriotycznych. Wykonaw-
cami była młodzież naszego kępińskiego 
środowiska. Ci młodzi wykonawcy wło-
żyli wiele serca, aby zaprezentować swój 
talent, swoje umiejętności a teksty poetyc-
kie i treści pieśni patriotycznych wraz 
z piękną choreografią są dopełnieniem 
wrażeń i przeżyć, które pozostaną w 
pamięci. Starszemu pokoleniu treści 
tych utworów są znane z dawnych lat. 
Przypomnienie ich z okazji tak ważnej 
rocznicy jest bardzo cennym akcentem. 
Dlatego w imieniu Rady Powiatu i 
Zarządu dziękuję młodzieży, opieku-
nom i nauczycielom, którzy tą młodzież 
przygotowali. Niech te pieśni, melodie 
i słowa pozostaną na długo w naszej 
pamięci. Oby ta uroczystość wspólna 
od lat połączona w naszym kępińskim 
środowisku z odpustem ku czci Św. 
Marcina i Dniem Niepodległości do-
pełniały szczęścia osobistego i rodzin-
nego- powiedział F. Trąpczyński. 
Po uroczystościach kombatanci 
złozyli wiązanki przuy obelisku na 
ulicy Młyńskiej.

MaŁa
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Świba

Wszystko w nogach zawodników
W sobotni wieczór 14 listopada spotkali się zawodnicy, działacze i sympatycy Klubu Sportowego 

„Sokół” w Świbie. Spotkali się w swoim obiekcie, znajdującym się przy miejscowym boisku, które 
na dzień dzisiejszy jest doskonałe i nie potrzeba się za nie wstydzić.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Majczyk, Piotr Baraniak, Adam 
Tęsiorowski i Jerzy Walczak

Okazją do spotkania było 
podsumowanie zakończone-
go sezonu piłkarskiego, który 
zawodnicy ze Świby z dorob-
kiem 29 pkt. ukończyli na II 
miejscu. Zdaniem zarówno 
prezesa Piotra Baraniaka jak i 
działaczy jest to dobry począ-
tek na powalczenie o wejście 
do wyższej klasy rozgrywek w 
przyszłym sezonie. Spotkanie 
odbyło się przy uroczystej ko-
lacji, o którą zadbał zarząd a 
od sceny kulinarnej zaprzyjaź-
nione panie z Klubu. O cześć 
muzyczną zadbał Daniel Tar-
chała – związany z klubem, na 
co dzień pasjonat sportu. 

W minionym okresie nastąpił 
transfer jednego z najlepiej 
zapowiadających się zawodni-
ków „Sokoła” - Pawła Baraniaka 
do Lecha Poznań. Życzymy mu 
podobnej kariery jak zawod-
nikowi z Galewic Marcinowi 
Kowalczykowi. W zamian za to 
Klub na życzenie Pawła i jego 
ojca Piotra zamiast gratyfikacji 
finansowej dla rodziców (co 
jest przyjęte zwyczajowo) Paweł 
wraz z ojcem poprosili o kom-
plet strojów firmowych Adida-
sa dla Klubu Sokół ze Świby. 
Miłym akcentem podczas tego 
wieczoru było wybranie naj-
lepszego zawodnika w sezonie. 

Niech żyją nam seniorzy

Pod takim hasłem 7 listopada 2009 roku w Łęce Mroczeńskiej 
odbył się Dzień Seniora. Do sali OSP tłumnie przybyli członkowie 
koła, kandydaci na członków, sympatycy, sponsorzy i goście. Wśród 
tych ostatnich znaleźli się: Alojzy Leśniarek – przewodniczący Od-
działu Rejonowego PZERiI w Bralinie, Jerzy Trzmiel – starosta 
powiatu kępińskiego, Łukasz Jerzyk – sołtys Łęki Mroczeńskiej, 
Ilona Grząka – dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej, Jerzy 
Bentkowski – radny powiatowy, Jan Leśniarek – pilot wycieczek dla 
seniorów oraz Henryk Kupczak, który umilał spotkanie biesiadną 
muzyką.

Spotkanie rozpoczęły przewodnicząca Koła Irena Lemańska 
oraz sekretarz Łucja Wieloch, które powitały wszystkich zebranych 
członków i gości. Potem wystąpiły dzieci szkolne w barwnym i we-
sołym widowisku opartym na utworach Jana Brzechwy. Występy 
młodych aktorów nagrodzono gromkimi brawami. Podziękowa-
no opiekunce Lucynie Giebel a także rodzicom, którzy przywieźli 
dzieci do sali OSP.

Po smacznym obiedzie przygotowanym przez same emerytki, 
przewodnicząca odczytała obszerne i bardzo szczegółowe spra-
wozdanie z działalności Koła za mijający rok, w którym podkre-
śliła udział członków w wycieczkach i piknikach, a także impre-
zach tanecznych. Zwróciła również uwagę na to, że szeregi Koła w 
Łęce Mroczeńskiej ciągle rosną. W tym roku przyjęto 24 nowych 
członków, nie licząc sporej grupy emerytów z Donaborowa, któ-
rzy też należą do tego Koła. Przewodnicząca podziękowała bardzo 
gorąco Wójtowi Gminy Baranów Janowi Sarnowskiemu (choć nie 
mógł przybyć na spotkanie) za pomoc finansową dla Koła, wiel-
ką sympatię i życzliwość dla seniorów. Za opiekę i pomoc wyrazy 
wdzięczności skierowane zostały także do przewodniczącego Aloj-
zego Leśniarka i pilota wycieczek Jana Leśniarka. Również Henryk 
Kupczak otrzymał skromny dyplom za kultywowanie tradycji staro-
polskiego biesiadowania.

Nie zabrakło też podziękowań dla członków Koła i zarządu oraz 
sponsorów za pracę na rzecz ludzi jesieni. Dyplomy z Zarządu Od-
działu Okręgowego w Kaliszu otrzymali: Irena Lemańska, Helena 
Bentkowska i Łucja Wieloch oraz sponsorzy: Fabryka Mebli To-
masz Kulak i AWERS Andrzej Wylęga. Dyplomy Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego w Bralinie otrzymali: Cecylia Grzesiak, Eugenia 
Godek, Mirosława Krawczyk, Maria Stężały, Janina Wabnic, Maria 
Stężały, Andrzej Lemański, Teresa Możdżanowska, Stefan i Anna 
Berscy, Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej, Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Ewa Berska.

Szczególnym momentem imprezy było wręczenie Irenie Lemań-
skiej Złotej Odznaki PZERiI. Alojzy Leśniarek wręczając to najważ-
niejsze odznaczenie związkowe podkreślił wielkie zaangażowanie 
całego Zarządu Koła w pracę na rzecz ludzi złotego wieku. Podzię-
kował za zaproszenie, wyróżnienia i świetną organizację imprezy.

Po tych wzniosłych chwilach rozpoczęła się zabawa taneczna, któ-
ra trwała do późnych godzin nocnych.

red

Piłka siatkowa

Dwa zwycięstwa siatkarzy GKS Czastary
Dwa zwycięstwa w ubiegłym tygodniu odnieśli siatkarze GKS Czastary w rozgrywkach III ligi. W środę we własnej hali pokonali 

Volleyball Głowno, natomiast w sobotę na wyjeździe okazali się lepsi od Elektryka Łask.
W pierwszej kolejce II rundy III ligi, drużyna GKS Czastary rozgrywała mecz we własnej hali z ostatnią w tabeli drużyną Volley-

ball Głowno.  Mecz na prośbę drużyny z Głowna przełożono z 07 listopada na 11 listopada ze względu na chorobę ponad połowy 
zawodników. Siatkarze z Czastar byli więc faworytami spotkania i gdyby nie kilka błędów w trzecim secie przy stanie 23:20 dla 
GKS, spotkanie mogło zakończyć się szybciej. A tak pełna hala kibiców w Czastarach mogła obejrzeć cztery sety, w której zgodnie 
z przewidywaniami drużyna z Głowna w pojedynku beniaminków okazała się słabsza. W sobotnim meczu w Łasku, GKS ponownie 
występował w roli faworyta. Podsumowując pierwszy set najprościej można go określić jako problemy ze złapaniem odpowiedniego 
rytmu gry przez drużynę z Czastar. Dopiero od drugiego seta mogliśmy oglądać pełne możliwości podopiecznych Marka Dudki. 
Ich przewaga szczególnie w bloku nie podlegała dyskusji. I gdy zdawało się, że GKS wywiezie z Łasku 3 punkty, gospodarze bardzo 
ambitnie zagrali w czwartym secie. Szczególnie bardzo dobrze zagrał atakujący Elektryka – Zybert Hajdukiewicz, zmieniając rytm 
ataku, bądź kiwając i to głównie dzięki niemu gospodarze doprowadzają do tie-breaka. W nim jednak od początku GKS wypracował 

sobie czteropunktową przewagę i spokojnie ją utrzymał, wygrywając cały mecz.

GKS Czastary - Volleyball Głowno    3:1 (25:18, 25:15, 25:27; 25:16)
GKS Czastary: Amadeusz Kołaczek, Zbigniew Kaczmarek, Grzegorz Trafarski, Maciej Rosiński, Bartosz Dworak, Jan Małecki, 
Dawid Wydra, Tomasz Przybylski, Tomasz Kostrzewa oraz Sławomir Frankowski.
Elektryk Łask - GKS Czastary  2:3 (25:20; 15:25; 20:25; 25:23; 12:15) 
GKS Czastary: Amadeusz Kołaczek, Zbigniew Kaczmarek, Grzegorz Trafarski, Maciej Rosiński, Bartosz Dworak, Jan Małecki, 
Dawid Wydra, Tomasz Przybylski oraz Sławomir Frankowski.
Za tydzień w sobotę 21 listopada GKS o godzinie 17.00 gra w Czastarach z drużyną Bzury Ozorków.

Wyniki VII kolejki:
GKS Czastary - Volleyball Głowno   3:1
MKS Bzura Ozorków - Elektryk Łask   3:1
Kasztelan Rozprza  - Zawisza Pajęczno   3:2
pauzował MMKS Łęczyca 

Wyniki VIII kolejki
Elektryk Łask - GKS Czastary                      2:3
Zawisza Pajęczno - MMKS Łęczyca   0:3
pazował MKS Bzura Ozorków

Tabela po ósmej kolejce:
1.   MMKS Łęczyca   6 1 18 20:7
2.   MKS Bzura Ozorków  5 2 17 19:8
3.   LUMKS Kasztelan Rozprza  6 1 15 19:10
4.   GKS Czastary   5 3 13 17:15
5.LKS Zawisza Pajęczno  3 5   9 13:19
6. UKS Elektryk-Gryf Łask  1 7   6 10:22
7. VOLLEYBALL Głowno  0 7   0   4:21

ryt

Został nim Piotr Majczyk, któ-
ry oprócz gratulacji od trenera 
Zarządu otrzymał na pamiątkę 
piłkę z autografami piłkarzy 
drużyny „kolejorza” Lecha 

Poznań. Jest to związane z 
tym, że gra tam jego kolega 
Paweł, który poprosił piłkarzy 
o podpisy.

Jerzy Przybył
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Terminarz Rozgrywek Wieruszowskiej 

Powiatowej Ligi Siatkówki
Sezon 2009/2010

I kolejka 09-13.11.2009.
nr Gospodarz nr Goście Miejsce dzień/godzina
1 LZS Lututów 8 Prosna Wieruszów Lututów Piątek 19.15
7 KS Klonowa 2 LKS Dzietrzkowice Klonowa Poniedziałek 18.00
3 Bieliki Biała 6 GOK Galewice Biała Czwartek 18.30
5 Lwy Parkietu Dzietrzkowice 4 KS Sokolniki Łubnice Piątek 18.00

II kolejka 16-20.11.2009.
nr Gospodarz nr Goście Miejsce dzień/godzina
8 Prosna Wieruszów 7 KS Klonowa Stadion Środa 19.00
6 GOK Galewice 1 LZS Lututów Osiek Piątek 18.00
2 LKS Dzietrzkowice 5 Lwy Parkietu Dzietrzkowice Łubnice Piątek 18.00
4 KS Sokolniki 3 Bieliki Biała Sokolniki Piątek 17.30

III kolejka 23-27.11.2009.
nr Gospodarz nr Goście Miejsce dzień/godzina
7 KS Klonowa 6 GOK Galewice Klonowa Poniedziałek 18.00
5 Lwy Parkietu Dzietrzkowice 8 Prosna Wieruszów Łubnice Piątek 18.00
1 LZS Lututów 4 KS Sokolniki Lututów Piątek 19.15
3 Bieliki Biała 2 LKS Dzietrzkowice Biała Czwartek 18.30

IV kolejka 30.11-04.12.2009.
nr Gospodarz nr Goście Miejsce dzień/godzina
6 GOK Galewice 5 Lwy Parkietu Dzietrzkowice Osiek Piątek 18.00
4 KS Sokolniki 7 KS Klonowa Sokolniki Piątek 17.30
8 Prosna Wieruszów 3 Bieliki Biała Stadion Środa 19.00
2 LKS Dzietrzkowice 1 LZS Lututów Łubnice Piątek 18.00

V kolejka 07-11.12.2009.
nr Gospodarz nr Goście Miejsce dzień/godzina
1 LZS Lututów 7 KS Klonowa Lututów Piątek 19.15
2 LKS Dzietrzkowice 6 GOK Galewice Łubnice Piątek 18.00
3 Bieliki Biała 5 Lwy Parkietu Dzietrzkowice Biała Czwartek 18.30
4 KS Sokolniki 8 Prosna Wieruszów Sokolniki Piątek 17.30

VI kolejka 14-18.12.2009.
nr Gospodarz nr Goście Miejsce dzień/godzina
6 GOK Galewice 8 Prosna Wieruszów Osiek Piątek 18.00
5 Lwy Parkietu Dzietrzkowice 1 LZS Lututów Łubnice Piątek 18.00
4 KS Sokolniki 2 LKS Dzietrzkowice Sokolniki Piątek 17.30
7 KS Klonowa 3 Bieliki Biała Klonowa Poniedziałek 18.00

VII kolejka 04-08.01.1010.
nr Gospodarz nr Goście Miejsce dzień/godzina
5 Lwy Parkietu Dzietrzkowice 7 KS Klonowa Łubnice Piątek 18.00
6 GOK Galewice 4 KS Sokolniki Osiek Piątek 18.00
1 LZS Lututów 3 Bieliki Biała Lututów Piątek 19.15
8 Prosna Wieruszów 2 LKS Dzietrzkowice Stadion Środa 19.00

Runda I      

Piłka ręczna - II liga kobiet
Wyniki Vi kolejki 

Polonia Kępno - Zagłębie II Lubin   32:27 
Sparta Gubin – Arot Astromal Leszno   26:33 
AZS AWF Poznań - Rega Bierzwnica   25:21 
MKS MOS Gniezno - Victoria Świebodzice  19:21
 
1. AZS AWF Poznań 6 12 161-120
2. Sparta Gubin 6 8 164-152
3. Zagłębie II Lubin 6 6 146-150
4. Arot Astromal Leszno 6 7 170-160
5. Polonia Kępno 6 6 162-157
6. MKS MOS Gniezno 6 4 135-155
7. Victoria Świebodzice 6 4 128-134
8. Rega Bierznwica 6 1 110-147

W sobotę 21 listopada  br.: Victoria Świebodzice -  Polonia Kępno.

SKŁAD  DRUŻYN  WLŚ  NA  SEZON  2009/2010
LZS Lututów Dzietrzkowice II GLKS Bieliki Biała KS Sokolniki
1 Bartosik Rafał 1 Bednarz Szymon 1 Bartosiewicz   Jakub (K) 1 Chuć Janusz
2 Będziak Kamil 2 Kaczor Jakub 2 Bajzert Hubert 2 Garczarek Mateusz
3 Grąpkowski Krzyszyof 3 Lipieta Przemek 3 Belda Maciej 3 Górka Mateusz
4 Hoffman Artur  (K) 4 Olek Adam 4 Cop Krzysztof 4 Grzebelec Tomasz
5 Hoffman Krzysztof 5 Skal Tomasz 5 Kluska Rafał  5 Jezierski Tomasz (K)
6 Karpiński Grzegorz 6 Strzała Szymon 6 Kłobut Bartłomiej 6 Kopacki Łukasz
7 Kowalczyk Daniel 7 Szczepański Bartosz 7 Maćkowski Michał 7 Kopacki Tomasz
8 Kowalczyk Krzysztof 8 Szynczewski Łukasz 8 Matusiak Zbigniew 8 Kosędka Bartek
9 Lipa Krzysztof 9 Wesoly Mateusz 9 Perdek Bartosz 9 Kowalczyk Piotr
10 Maniek Jakub 10 Wesoly Sebastian 10 Rozmarynowski Piotr 10 Matuszek Dawid
11 Nawrocki Tomek 11 Zaton Sebastian 11 Smułka Maciej  
12 Perdek Patryk  
13 Pichlak Seweryn  
14 Prygiel Piotr  
15 Radwański Witold  
16 Sobieraj Adam  
17 Zychla Mateusz  
 

 Lwy Parkietu
Dzietrzkowice            GOK Galewice       KS Klonow                  Prosna Wieruszów
1 Fojtar Antoni  1 Baliński Piotr 1 Prezmysław Bednarek 1 Hącia Zenon (K)
2 Głowacki Sylwester 2 Banach Łukasz 2 Bednarek Sylwester 2 Jasiński Maciej
3 Jeż Krzysztof 3 Barański Michał 3 Bogacz Łukasz 3 Jasiński Mariusz
4 Kostrzewa Antoni 4 Cygan Łukasz 4 Foryś Jarosław 4 Inglot Robert
5 Kubak Radosław 5 Duś Adam 5 Kapturkiewicz Kuba 5 Kaczmarek Robert 
6 Olek Zbigniew 6 Jeż Mateusz 6 Kiełbasa Wojciech 6 Karkoszka Stanisław
7 Szymanek Mariusz 7 Józefowski Marcin 7 Nowak Hubert 7 Kos Rafał
8 Szynczewski Henryk 8 Kutarba Dawid 8 Nowak Ryszard 8 Kowal Tomasz
9 Wiśniewski Darek 9 Kutarba Paweł 9 Nowakowski Marcin 9 Krawczyk Michał
10 Wróbel Rafał 10 Otorowski Mateusz 10 Paprota Mateusz 10 Sodomski Adrian
11 Zych Rafał 11 Patkowski Wojciech 11 Słomka Michał (K) 11 Walaszek Ryszard
   12 Piekielny Przemysław 12 Świderski Paweł 12 Wilewski Jacek
   13 Spólny Wojciech 13 Wiązowski Zbigniew  
  14 Supa Wojciech    
  15 Zawadka Dawid  

Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu

 ogłasza nabór kandydatów 
na sędziów piłkarskich.

Kandydat na arbitra powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia, wiek 
od 18 do 35 lat i minimum średnie wykształcenie (kursant może być w 
trakcie nauki w szkole średniej).

Wszyscy chętni przejdą kurs szkoleniowy, który zostanie zakończony 
egzaminem teoretyczno - kondycyjnym. 

Szczegółowe informacje dotyczące wpisowego oraz czasu i miejsca 
wykładów podamy po 1 stycznia 2010 r.

Przewidujemy zajęcia raz w tygodniu – w miesiącach: styczeń, luty, 
marzec.
Koszt kursu będzie uzależniony od ilości jego uczestników.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 grudnia br.

Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty w siedzibie: 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej
ul. Lokajskiego 1
98-200 Sieradz

lub telefoniczny:  (0-43) 822 48 83, 600 267 793, 695 893 456.
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 Łubnice 

Żywa lekcja historii
 

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”
                                                                                                  (C.K.Norwid)

Święto11 listopada odzyskania przez Polskę Niepodległości jest  w  odczuciu Polaków 
najważniejszym polskim świętem narodowym.  W tym roku obchodzimy 91 rocznicę odzyskania 

w 1918 r. wolności po 123 latach zaborów. 

W ten dzień radości i dumy Pola-
ków w Zespole Szkół im. Armii gen. 
Andersa w Łubnicach  zaprezento-
wano żywą lekcję historii w ramach 
uroczystych obchodów Święta Nie-
podległości. 

Uroczystość zorganizowana przez 
Samorząd Powiatu Wieruszowskie-
go i Samorząd Gminy Łubnice 
otworzyła i powitała zaproszonych 
gości Irena Szymanek Dyrektor ZS 
im. Armii gen. Andersa w Łubni-
cach po czym oddała głos Andrze-
jowi Szymankowi Staroście Powiatu 
Wieruszowskiego.

Zgromadziliśmy się tutaj w 91 rocz-
nice odzyskania Niepodległości.  Wtedy 
to po 123 latach niewoli na gruzach 

zaborczych imperium Rosji, Niemiec i 
Austrii rozpoczął się zryw wolnej Oj-
czyzny.  Wielu mieszkańców Łubnic 
i Ziemi Wieruszowskiej pracowali na 
ojcowiźnie wypełniając swoje codzien-
ne prace, pomnażając bogactwa ziemi, 
którą zawsze uważali za polską. Inni 
jeszcze walczyli z zaborcami poświęcając 
często dobro najwyższe jakim jest własne 
życie. Postawieni pod bronią walczyli w 
powstaniu listopadowym i styczniowym, 
w powstaniach śląskich i wielkopolskich 
oraz na wielu frontach I wojny świato-
wej. Na naszej wieruszowskiej ziemi są 
ślady tamtych walk. Spotykamy się dzi-
siaj w szkole która nosi imię Armii gen. 
Andersa. Warto wspomnieć, że gen. An-
ders walczył także na frontach I wojny 

światowej- mówił Staro-
sta Wieruszowski. 

Wyrazem   wdzięcz-
ności dla  wszyst-
kich, którzy walczyli 
o  wolność było zło-
żenie kwiatów pod 
tablicą pamiątkową 
m.in. przez delegacje 
uczniów ZS w Łubni-
cach, delegacje samo-
rządu Wieruszowskie-
go, samorządu gminy 
Łubnice, w imieniu 
Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego kwiaty 
złożył radny Sejmiku 

Wojewódzkiego Franciszek Wide-
ra, Zarząd Powiatowego Związku  
OSP w Wieruszowie, Gminne Kolo 
ZBOWID-u, Gminne Koło Komba-
tantów i Osób Represjonowanych 
Łubnice, KPP w Wieruszowie i 
inne. W intencji Ojczyzny została 
odprawiona Msza św. przez ks. Kazi-
mierza Kłapkowskiego proboszcza 
parafii Łubnice, który powiedział 
m.in.

Dzisiaj w  Święto Niepodległości, 
przyszliśmy tu aby okazać nasza mi-
łość do Ojczyzny. Miłość Ojczyzny 
to najpierw pamięć o tych wszyst-
kich, którym tak wiele zawdzię-
czamy. Marszałek Polski Józef Pił-
sudski mówił „ten kto nie szanuje 
i nie ceni swej przeszłości, nie jest 
godzien szacunku teraźniejszości, 
ani przyszłości”. Dzisiaj w sposób 
szczególny pragniemy wyrazić naszą 
wdzięczności i pamięć, tym, którzy 
nie tylko    żyli i pracowali dla swojej 
Ojczyzny, ale przede wszystkim tym, 
co mieli i oddali dla Niej to co mieli 
najcenniejsze, swoje życie. Święto 
Niepodległości uświadamia nam 
tą wielką daninę krwi wylaną dla 
pokolenia Polaków, dla odzyska-
nia wolnej i suwerennej Ojczyzny.  
Wspominany tych wszystkich, co 
polegli we wszystkich powstaniach 
narodowych i najszlachetniejszych 
porywach pełnych żywej wiary.

Wolna Ojczyzna jest dla nas wiel-
kim darem, ale również i wielkim 
zadaniem. Starsi ludzie mówili 
„Bez Boga ani do proga”, Polacy 
pokładają wszystko w Bogu,  i to z 
tej ziemi wyszła iskra, która obiegła 
cały świat. Niech Bóg błogosławi na-
szą Ojczyznę – mówił ks. Kazimierz 
Kłapkowski.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Łub-
nicach zaprezentowali się w cieka-
wej części artystycznej pod hasłem 

„Polskość w sercach i umysłach 
naszej młodzieży”. Melodie patrio-
tyczne m.in., „My Pierwsza Bryga-
da” „Rota” i inne zagrała Orkiestra 
Dęta działająca przy OSP w Łubni-
cach pod dyrekcją Artura Krzęcia, a 
zachwyt jak zawsze wzbudził wśród 
publiczności występ marżonetek.

Zaproszeni goście  zabrali głos  
w okolicznościowych przemówie-
niach, wśród których nie mogło 
zabraknąć wystąpienia włodarza 
gminy Henryka Cioska.

Dzień 11 listopada 1918r. to 
data symboliczna dla historii Pol-
ski. Kwestia Niepodległości jest 
wyznacznikiem politycznym wielu 
państw i warunkiem zaistnienia na 
arenie międzynarodowej. 11 listo-
pada jest okazją do podkreślenia 
naszej historycznej tożsamości, a 

jednocześnie jest podziękowaniem 
dla wielu Polaków walczących o wol-
ność. To dzięki ich odwadze żyjemy 
w wolnym, rozwijającym się kraju. 
Narodowe Święto Niepodległości 
to dzień szczególny, w którym ze 
wzruszeniem i dumą oddajemy się 
refleksji nad historią naszego naro-
du. Myślę, że możemy uświadomić 
sobie, że  pojęcie patriotyzmu nie 
straciło na znaczeniu. Patriotyczna 
tradycja winna być pieczołowicie 
pielęgnowana zarówno w święta jak 
i na co dzień, bo przecież Polska 
droga jest naszemu sercu Ojczyzna 
potrzebuje ludzi, którzy potrafią Ją 
kochać i troskliwie tę miłość pielę-
gnować. Droga młodzieży, miłość 
do Ojczyzny to nie tylko zdobywanie 
wiedzy, dbałość o język ojczysty, to 
wypełnianie codziennych obowiąz-
ków oraz czynny udział w życiu po-
litycznym. Was młodych powinien 
inspirować przykład ludzi szczerze 
zatroskanych o Polskę – podkreślił 
w swoim przemówieniu Henryk 
Ciosek Wójt Gminy Łubnice.

Uroczystość obchodów Święta 
Niepodległości było także okazją  
do wręczenia odznaczeń  „Zasłużo-
ny dla Gminy Łubnice” przez Wójta 
Gminy i Starostę Wieruszowskiego. 
To honorowe odznaczenie otrzy-
mał m.in. były Wójt Gminy Łubnice 
Eugeniusz Książek, który swoim od-
daniem  dla lokalnego społeczeń-
stwa,  pracą na jego rzecz zasłużył 
się w sposób szczególny dla swojej 
gminy, o czym pamiętają mieszkań-
cy, szanują go i są mu zobowiązani 
zapraszając go na wszystkie uroczy-
stości państwowe, kościelne i inne. 

Obchody 11 listopada zakończyły 
się wspólnym poczęstunkiem, pod-
czas którego    przybyli goście nie 
szczędzili słów uznania dla uczniów, 
nauczycieli i dyrekcji Zespołu Szkół 
w Łubnicach za zorganizowanie i 
zaprezentowanie tak interesującej 
żywej lekcji historii.

Anna Świegot
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Zasłużeni dla 
Gminy Łubnice

W dniu 11 listopada Wójt Gminy Łubnice i Wiceprze-
wodnicząca Rady Gminny w Łubnicach wraz ze Starostą 
Wieruszowskim dokonali wręczenia odznaczeń „Zasłużony 
dla Gminy Łubnice”. Na podstawie podjętej uchwały Rady 
Gminy w Łubnicach w związku z Regulaminem przyznawa-
nia tytułu wśród odznaczonych znaleźli się:

Adam Malatyński , zamieszkały w Łubnicach, 
Wiktor Chocaj, zam. w Łubnicach, 
Włodzimierz Maciejewski, zam. w Łubnicach, 
Jerzy Faryś, zam. w Łubnicach, 
Józef Honcel, zam. w Łubnicach, 
Eugeniusz Książek, zam. w Łubnicach, 
Jan Musiałek, zam. w Łubnicach, 
Antoni Syguła, zam. w Kolonii Dzietrzkowice, 
Spółdzielnia Pracy Krawców „Pionier” w Łubnicach, 
Zakład Usługowy „HYDRO - INSTAL” w Wójcinie, 
Skład Handlowy „JARGOS” w Wójcinie, 
Firma Produkcyjno – handlowa „DRUSZCZ” s.c. w An-

drzejowie, 
Leokadia Olek, zam. w Kolonii Dzietrzkowice, 
Franciszek Dudek, zam. w Andrzejowie, 
Ryszard Duszyński, zam. w Wójcinie. 

Wśród nominowanych była również zmarła Pani Marian-
na Panek z miejscowości Ludwinów, wieloletnia członkini i 
działaczka na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gminy 
Łubnice. O odznaczenie ani Marianny wnioskowała Jed-
nostka OSP w Ludwinowie. Zapisy w regulaminie nie regu-
lują jednak przyznawania tytułu osobom zmarłym. 

WÓJT
Henryk Ciosek

WAŻNA INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wieruszowie informuje, że dnia 

27 listopada br. (piątek), 

w siedzibie Centrum, tj. ul. Ludwika 
Waryńskiego 15, w godzinach 730 - 1530, 

będzie pełnił dyżur 

przewodniczący Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Sieradzu, 
Pan Mariusz Gorczyca.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane 
uzyskaniem szczegółowych informacji związa-
nych z procedurą uzyskiwania orzeczenia o 

niepełnosprawności do celów pozarentowych.

UWAGA !!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wieruszowie informuje, że wszelkie informa-
cje dot. działalności Centrum, oraz realizowa-
nego projektu „Integracja i aktywność” można 

znaleźć na stronie internetowej

www.wieruszow.pcpr.info

Złożyli ślubowanie
29 października 2009r najmłodsi uczniowie Szkoły Podsta-

wowej im. M. Kopernika w Bralinie złożyli uroczyste ślubo-
wanie. Dla uczniów rozpoczynających naukę szkolną, jest to 

niezwykle ważny monet.

Dorośli wiedzą jakie szczególne znaczenie ma dla dzieci sam 
fakt pójścia po raz pierwszy do szkoły, a tym bardziej stanie się 
,,pełnoprawnym” uczniem, dlatego chętnie uczestniczą w ce-
remonii ,, Pasowania na ucznia „. Z zaproszenia skorzystali i 
na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak, 
wice wójt Robert Kieruzal, kierownik referatu Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Bralin Sławomir Bąk, dyrektor Szkoły 
Podstawowej Adam Pruban, wice dyrektor Krystyna Żary, oraz 
ksiądz Marcin Zych. Bardzo licznie przybyli rodzice pierwszokla-
sistów. Wszystkich zaproszonych gości w imieniu wychowawczyń 
klas pierwszych Ewy Mikitów i Danuty Kmiecińskiej powitała 
przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego. Na scenie Kina 
„Niesob” kolejno prezentowały swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne dzieci klas I a oraz I b śpiewając,, Idę do szkoły a ze 
mną przyjaciele, śpiewam wesoło, bo przygód czeka wiele. Kim 
ja jestem wie każdy z nas , do pierwszej klasy idę pierwszy raz”. Po 
pięknych popisach artystycznych, odśpiewaniu hymnu państwo-
wego, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, 
obejmując m. in. być dobrym Polakiem, dobrym kolegą, dobrze 
się uczyć, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzi-
com i nauczycielom. Po ślubowaniu dyr. Szkoły Adam Pruban 
mianował dzieci na uczniów a wice dyrektor Krystyna Żary w ba-
kalarskiej todze, ogromnym ołówkiem , dokonała pasowania na 
ucznia. Należy podkreślić wielką rolę rodziców, którzy zadbali 
o pamiątkowe dyplomy, maskotki, czapki i poczęstunek. Ponio-
sły charakter uroczystości, ceremoniał i pamiątki pozostaną na 
długo w pamięci uczniów. Dobrze byłoby, aby słowa ślubowania 
,,Będę uczył się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej praco-
wać kiedy dorosnę..” zaowocowały w przyszłości. Wychowawczy-
nie klas pierwszych serdecznie dziękują Klasowym Radom Ro-
dziców za wielkie zaangażowanie w przygotowanie uroczystości  
,, Pasowania na Ucznia”

E.Mikitów

Sokolniki

Obiekt powinien funkcjonować i służyć społeczności
12 listopada miały miejsce obrady sesji Rady Gminy Sokolniki, którym jednym  z punktów było: rozpatrzenie projektów uchwał 

i podjęcie uchwał m.in. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze  i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą: 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach.

Przed rozpoczęciem sesji po-
prosiłam Barbarę Wyrwas Wójta 
Gminy Sokolniki o krótką wypo-
wiedź odnośnie dalszych losów 
GOKSiT-u.

Dlaczego Rada Gminy  będzie po-
dejmować dzisiaj taką uchwalę?

Jest kilka przesłanek, które 
mówią o tym, że w takiej formie 
ta jednostka nie może funkcjo-
nować. Pierwsza z nich to, że w 
m-cu maju zostały podjęte z ini-
cjatywy RG      decyzje co do prze-
prowadzenia reorganizacji przez 
dyrektora tej jednostki. Ta reor-

ganizacja była  w zasadzie bardzo 
powierzchowna, nie dawała wi-
doków na to, że będzie poprawa 
stanu finansowego i działań, któ-
re są zawarte w Statucie. Kolejna 
reorganizacja jest na mój wnio-
sek, pismo które przekazałam 
przyniosło dopiero jakiś skutek, 
który mówił, że ilość pracowni-
ków zmniejszyła się praktycznie 
o połowę, oczywiście trwa okres 
wypowiedzenia itp. Na koniec 
III kwartału okazało się , że te 
zaległości są duże, jest to kwota 
300 tys. zł  Poza tym jesteśmy na 

etapie przygotowywania progra-
mu naprawczego. Firma, która 
wykonuje ten program napraw-
czy z danych, które otrzymała od 
UG wywnioskowała, że tutaj jest 
rzeczywiście bardzo duży nakład 
finansowy na tą dziedzinę i żeby 
program naprawczy mógł być 
realizowany, to będzie to jeden 
z najważniejszych punktów, żeby 
ograniczyć wydatkowanie środ-
ków. Kolejnymi przesłankami 
są sprawy  nieuregulowanych 
obiektów, którymi zarządza ta 
jednostka. Pewne umowy poro-
zumienia są niedopracowane 
nie ma formalnych dokumen-
tów przekazujących w zarząd tej 
jednostki tych obiektów. Pan dy-
rektor wystosowując takie pismo 
potwierdził, że nie dostał w tym 
okresie czasu, kiedy powstawała 
ta jednostka odpowiednich na-
rzędzi do funkcjonowania. Wo-
bec tego przy takich nakładach 
finansowych nie ma   dużych 
efektów proporcjonalnych do 
kwoty i obciążenie budżetu tak 
niedużej gminy Sokolniki (ok. 5 
tys. mieszkańców) jest niemoż-
liwe, aby procent budżetu był 
taki duży w stosunku do prowa-
dzenia działalności kulturalnej. 
Owszem kultura jest niezbędna, 
ale nie w takiej formie i nie przy 

takich nakładach finansowych.
Co z dyrektorem, co z pracowni-

kami?
Uchwała jest zapowiedzią li-

kwidacji, ona niekoniecznie 
musi się skończyć likwidacja, bo 
będzie ona w momencie, kiedy 
upłynie czas różnych możliwości 
rozwiązań. W stosunku do dy-
rektora są też pewne kwestie, o 
których na dzień dzisiejszy jesz-
cze nie możemy mówić, bo jesz-
cze są w trakcie rozstrzygania, 
jeżeli się rozstrzygną będziemy 
mieć informacje, która pozwoli 
na to czy będą wypowiedzenia 
dla pozostałych pracowników, 
czy nie będą.

Ile łącznie jest zatrudnianych  
pracowników ?

Łącznie to jest ok. 10 etatów na 
dzień dzisiejszy.

Ile kosztuje utrzymanie ośrodka?
Roczne w tej chwili to jest kwota 

585 tys. zł. z tą kwotą, która była 
w m-cu kwietniu przekazana na 
funkcjonowanie tej jednostki.

Łącznie z obiektami które wcho-
dzą w skład GOKSiT-u?

Tak, tj. Ochędzyn, wcześnej 
jeszcze Pichlice, Walichnowy, 
Wiktorówek

Czy ośrodek wymaga dużych na-
kładów remontowych?

Tak m.in. ten ośrodek kultu-

ry przede wszystkim wymaga 
wymiany pokrycia dachowego, 
elewacji zewnętrznej, ocieplenia 
tego obiektu, także jeszcze na-
kładów finansowych na innych  
obiektach poza Ochędzynem 
jeszcze jest sporo.

Gdzie będą się odbywać wszystkie te 
uroczystości, które tu miały miejsce?

Na dzień dzisiejszy formalnie 
dyrektor ma do dyspozycji tylko 
ten obiekt i obiekt w Ochędzy-
nie i to nie w całości, bo jeszcze 
niektóre działki nie są przekaza-
ne, wiele spraw jest tutaj jeszcze 
nie uregulowanych, to będzie 
zależało od tego jak Rada Gmi-
ny będzie chciała zdecydować o 
tym obiekcie. Zależy jaka będzie 
forma funkcjonowania, czy bę-
dzie inna jednostka przekształ-
coną czy nie przekształcona, 
to jest mienie gminne i ponie-
waż sytuacja gminy jest bardzo 
trudna musimy znaleźć takie 
rozwiązanie, aby koszty utrzy-
mania tego obiektu były jak 
najmniejsze, niemniej jednak 
jakaś działalność w tym Domu 
Kultury musiałaby się odbywać. 
Ten obiekt powinien funkcjo-
nować i służyć społeczności – 
twierdzi Barbara Wyrwas Wójt 
Gminy Sokolniki.

Anna Świegot.



18 listopada 200916 sport
Wielkopolska Liga Juniorów Młodszych

Wyniki XIV kolejki
Polonia 1912 Leszno - Lech II Poznań     3:2                
Przemysław Poznań - Marcinki Kępno   1:4                  
Sparta Złotów - Polonia Środa Wlkp.   3:0            
Poznaniak Poznań - Włókniarz Kalisz   7:0                
Lech I Poznań - Warta II Poznań    2:0                 
Obra 1912 Kościan - Victoria Września    2:1              
Mieszko Gniezno - Sokół Szamocin  1:1                   
Warta I Poznań  - Jarota Jarocin                       1:0  

Wyniki  XV kolejki
Warta II Poznań - Warta I Poznań     0:0                
Lech I Poznań - Polonia Środa Wlkp.   7:0             
Sparta Złotów - Włókniarz Kalisz   3:2                
Marcinki Kępno - Poznaniak Poznań   4:2                
Sokół Szamocin - Przemysław Poznań   1:4               
Victoria Września - Mieszko Gniezno   3:2                 
Lech II Poznań - Obra 1912 Kościan   0:3               
Jarota Jarocin - Polonia 1912 Leszno  przeł. na 1.04.2010 r.

Wyniki XVI kolejki
Warta I Poznań - Polonia 1912 Leszno    0:0            
Jarota Jarocin - Obra 1912 Kościan   1:2               
Lech II Poznań - Mieszko Gniezno    4:0                
Przemysław Poznań - Victoria Września    3:1              
Sokół Szamocin - Poznaniak Poznań   0:4                
Marcinki Kępno - Sparta Złotów    4:0                   
Lech I Poznań - Włókniarz Kalisz   5:0                
Polonia Środa Wlkp. - Warta II Poznań   2:1                                          
                                     
Tabela po rundzie jesiennej 

1. Lech I Poznań 16 46 78-5
2. Marcinki Kępno 16 42 53-10
3. Poznaniak Poznań 16 37 44-21
4. Warta I Poznań 16 30 37-12
5. Lech II Poznań 16 27 31-19
6. Victoria Września 16 25 30-24
7. Obra Kościan 16 25 25-26
8. Jarota Jarocin 15 21 26-22
9. Przemysław Poznań 15 21 31-32
10. Polonia Leszno 15 21 25-34
11. Włókniarz Kalisz 16 18 23-40
12. Sparta Złotów 16 14 14-33
13. Warta II Poznań 16 12 15-30
14. Mieszko Gniezno 16 10 16-50
15.             Polonia Środa Wlkp. 16 9 18-56
16. Sokół Szamocin 16 6 12-64

                            
Klasa okręgowa juniorów starszych

Wyniki XI kolejki

CKS Zbiersk - Iskra Sieroszewice                1 : 0         
Centra Ostrów Wlkp. - LKS Czarnylas                    4 : 1         
Płomyk Koźminiec - Barycz Janków P.          1 : 1         
Czarni Dobrzyca - Astra Krotoszyn                  6 : 2         
Polonia Kępno - Calisia Kalisz                    2 : 1 

Tabela po rundzie jesiennej

1. Polonia Kępno 10 25 38-16
2. Płomyk Koźminiec 10 23 33-7
3. Calisia Kalisz 10 22 40-11
4. Prosna Kalisz 10 19 41-16
5. Centra Ostrów Wlkp. 10 19 31-23
6. Iskra Sieroszewice 10 13 14-20
7. Czarni Dobrzyca 10 10 19-30
8. LKS Czarnylas 10 9 24-49
9. Barycz Janków P. 10 7 17-28
10. Astra Krotoszyn 10 6 18-42
11. CKS Zbiersk 10 5 9-42

Kaliska Klasa Okręgowa

Wyniki XV kolejki 
LZS Jankowy 1968 - Korona/Pogoń Stawiszyn 1:1  
Orzeł Mroczeń - Ostrovia Ostrów Wielkopolski 3:4  
KKS 1925 Kalisz - Barycz Janków Przygodzki 3:1  
Iskra Sieroszewice - Astra Krotoszyn  4:4  
Victoria Ostrzeszów - KP Opatówek  2:1  
Prosna Kalisz - Polonia Kępno   3:4  
Centra Ostrów Wielkopolski - Sokoły Droszew 3:0  
Pogoń Skalmierzyce - Czarni Dobrzyca  5:1 

 
Tabela po rundzie jesiennej 

  
1. Centra Ostrów Wlkp 15 34 39-17
2. KKS 1925 Kalisz 15 32 32-14
3. Jankowy 1968 15 32 33-21
4. Barycz Janków P. 15 29 26-15
5. Victoria Ostrzeszów 15 28 43-23
6. Ostrovia Ostrów Wlkp. 15 24 36-21
7. Astra Krotoszyn 15 24 40-34
8. Iskra Sieroszewice 15 19 26-24
9. Sokoły Droszew 15 19 20-24
10. Orzeł Mroczeń 15 18 39-32
11. Pogoń Skalmierzyce 15 18 23-21
12. KS Opatówek 15 18 20-25
13. Polonia Kepno 15 14 24-29
14. Korona/Pogoń Stawiszyn 15 14 14-25
15. Czarni Dobrzyca 15 9 12-36
16. Prosna Kalisz 15 3 17-83

  
Sieradzka klasa okręgowa

Wyniki XV kolejki
Pogoń Ekolog Zd. Wola – LKS Kwiatkowice  2:1
Warta Działoszyn – Piast Błaszki   1:0
Warta Osjaków – LGKS Charłupia M   2:1
Jutrzenka Warta – Unia Sulmierzyce  7:2
Olimpia Zd. Wola – KS Chojne   2:0
Victoria Skomlin – LZS Wydrzyn  3:0
LKS Kobierzycko – Prosna Wieruszów   1:0
Victoria Szadek – Orkan Buczek   2:2
 
Tabela po rundzie jesiennej  
1. Warta Działoszyn 15 38 59-10
2. Piast Błaszki 15 36 31-10
3. Warta Osjaków 15 33 40-22
4. Jutrzenka Warta 15 31 45-21
5. LKS Kwiatkowice 15 29 42-19
6. Orkan Buczek 15 25 41-25
7. Olimpia Karsznice 15 21 27-35
8. Unia Sulmierzyce 15 20 20-25
9. Victoria Szadek 15 18 19-24
10. Victoria Skomlin 15 17 23-35
11. Pogoń-Ekolog Zd. Wola 15 16 11-19
12. LKS Kobierzycko 15 15 16-34
13. KS Chojne 15 14 21-32
14. LZS Wydrzyn 15 10 17-58
15. LGKS Charłupia M. 15 9 16-40
16. Prosna Wieruszów 15 8 13-32

 
Kaliska klasa A – gr. II

Wyniki XIII kolejki 

LZS Trzcinica - LZS Olszowa    4:3 
KS Rogaszyce - LZS Doruchów   2:0 
GKS Rychtal/Skoroszów - Strażak Słupia  1:1 
Wielkopolanin Siemianice - Masovia Kraszewice 4:3 
Lilia Mikstat - Pelikan Grabów   2:2 
Zefka Kobyla Góra - Płomień Opatów  1:3 
Pogoń Trębaczów - Sokół Bralin   1:0 
  

Tabela po rundzie jesiennej 

1. Płomień Opatów 13 36 55-10
2. LZS Trzcinica 13 28 35-22
3. Zefka Kobyla Góra 13 26 35-14
4. Pogoń Trębaczów 13 25 39-22
5. Strażak Słupia 13 25 28-20
6. Lilia Mikstat 13 22 35-41
7. LZS Olszowa 13 20 32-31
8. Masovia Kraszewice 13 16 36-30
9. KS Rogaszyce 13 15 16-20
10. Pelikan Grabów 13 13 19-28
11. Wielkopolanin Siemianice 13 13 23-44
12. Sokół Bralin 13 9 17-32
13. LZS Doruchów 13 8 16-42
14. GKS Skoroszów/Rychtal 13 5 13-43

                  
Sieradzka klasa A gr. I

Wyniki XVI kolejki  

Płomień Makowiska – KS Kraszkowice  2:0
LKS Wierzchlas -  Baszta Bolesławiec  5:0
Sparta Mokrsko – KKS  Kurów   3:3
GKS Siemkowice - WKS II Wieluń  przeł.
LZS Łaszew - GLKS Biała   3:1
Warta II Działoszyn – RKS Rychłocice  5:3
Gal Gaz Galewice – GLKS Strzelce Wielkie 5:1
Jaga Lututów – Orzeł Galewice   1:1

Wyniki XVII kolejki
GLKS Strzelce Wielkie – Jaga Lututów  7:2
RKS Rychłocice – Gal Gaz Galewice  2:5
GLKS Biała - Warta II Działoszyn   1:6

WKS II Wieluń – LZS Łaszew   1:3
KKS Kurów – GKS Siemkowice   2:3
Baszta Bolesławiec – Mokrsko Mokrsko  4:1
KS Kraszkowice – LKS Wierzchlas  1:1
Orzeł Galewice – Zryw Wójcin   6:4
  
1. Gal Gaz Galewice 16 45 110-15
2. Warta II Działoszyn 16 40 58-23
3. GLKS Strzelce Wielkie 16 30 51-33
4. RKS Rychłocice 16 29 50-45
5. LKS Wierzchlas 16 24 34-39
6. LZS Łaszew 16 23 35-34
7. Sparta Mokrsko 16 23 44-54
8. Zryw Wójcin 16 23 50-64
9. Jaga Lututów 16 22 36-43
10. Orzeł Galewice 16 21 36-39
11. Baszta Bolesławiec 16 20 31-40
12. GLKS Biała 16 17 22-43
13. Płomień Makowiska 16 16 26-54
14. KS Kraszkowice 16 15 23-37
15. KKS Kurów 16 14 40-49
16. WKS II Wieluń 15 12 32-46
17. GKS Siemkowice 15 10 24-44

 
 
Sieradzka klasa A – gr. II

Wyniki XIV kolejki

Pogoń Korab Łask – Unia Sieradz   7:0
LKS Kalinowa – MLKS Konopnica   3:1
LZS Wrońsko – Płomień Dzigorzew   1:2
LZS Tymienice – Flormarbut Osiek   1:3
Błyskawica Klonowa – TS Gruszczyce   6:3
LZS Brąszewice – LZS Tubądzin   6:1
UKS Ustków – LKS Paprotnia    3:0
LZS Rębieskie – Złoczewia Złoczew   4:2

Wyniki XV kolejki 
Złoczewia Złoczew - Pogoń Korab Łask  5:0
LKS Paprotnia – LZS Rębieskie   0:1
LZS Tubądzin – UKS Ustków   1:1
TS Gruszczyce – LZS Brąszewice  2:6
Flormarbut Osiek - Błyskawica Klonowa  2:0
Płomień Dzigorzew – LZS Tymienice  2:2
MLKS Konopnica – LZS Wrońsko  3:1
Unia Sieradz – LKS Kalinowa   2:1
   
Tabela po rundzie jesiennej
 
1. Złoczewia Złoczew 15 33 45-20
2. LZS Brąszewice 15 32 55-24
3. LZS Rębieskie 15 30 39-28
4. Korab Łask 15 27 38-29
5. Błyskawica Klonowa 15 24 50-30
6. TS Gruszczyce 15 23 40-32
7. MLKS Konopnica 15 23 28-32
8. UKS Ustków 15 22 32-30
9. LKS Kalinowa 15 22 36-35
10. Flormarbut Osiek 15 21 20-19
11. LZS Tymienice 15 20 29-38
12. LZS Tubądzin 15 16 16-28
13. LZS Wrońsko 15 13 27-41
14. Płomień Dzigorzew 15 13 17-35
15. LKS Paprotnia 15 12 11-29
16. Unia Sieradz 15 6 19-54

 
Kaliska klasa B – gr. IV

Wyniki XI kolejki
Sokół Świba - LZS Mikorzyn   8:2 
Błękitni Perzów - LZS Torzeniec   5:0 
Pogoń Drożki - LZS Ostrówiec   2:4 
Victoria Laski - LZS Bukownica   10:0 
Zawisza Łęka Op. - GKS Grębanin  2:2 
Zryw Kierzno - Ajax Rojów   3:0 

Tabela po rundzie jesiennej

1. Victoria Laski 11 29 47-9
2. Sokół Świba 11 28 40-14
3. LZS Ostrówiec 11 25 39-15
4. Zryw Kierzno 11 19 32-26
5. GKS Grębanin 11 18 45-25
6. Ajax Rojów 11 18 32-27
7. Pogoń Drożki 11 14 21-23
8. Zawisza Łęka Op. 11 13 28-25
9. LZS Bukownica 11 11 14-47
10. Błękitni Perzów 11 7 13-25
11. LZS Mikorzyn 11 6 16-47
12. LZS Torzeniec 11 3 13-57

 ryt

WIERUSZOWSKA HALOWA 
LIGA PIŁKI NOZNEJ

o Puchar Wójta Gminy Galewice – Lecha Balińskiego
patron techniczny: producent sprzętu piłkarskiego ZINA
organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu - 

DIAMENT

ZAPISY PRZYJMUJĄ:
Marcin WIŚNIEWSKI  -  602 - 639 – 236
Paweł SZANDAŁA - 792 – 905 - 792

Ruszyła Wieruszowska 
Liga Siatkówki

W ubiegłym tygodniu zainaugurowali rozgrywki siatkarze Wieru-
szowskiej Ligi Siatkówki. Tym razem do rywalizacji przystąpiło osiem 
zespołów z trzech powiatów. Liga jak co roku zapowiada się bardzo 
ciekawie. Zapewne emocji nie zabraknie do ostatniej kolejki. Warto 
dodać ze wieruszowska liga ma już swoją renomę. Tu pierwsze kroki 
stawiali m.in. siatkarze GOK Czastary, którzy aktualnie występują  i 
to z powodzeniem w III lidze. Trener Marek Dudka nie ukrywa, że 
przygoda z siatkówką jego drużyny rozpoczęła się kilka lat temu w 
lidze wieruszowskiej. Być może wśród aktualnych uczestników ligi są 
również przyszli ligowcy. Poniżej podajemy wyniki pierwszej kolejki 
oraz tabelę. 

Wyniki I kolejki
LZS Lututów – Prosna Wieruszów  3:1
KS Klonowa – LKS Dzietrzkowice   przeł.
Bieliki Biała – GOK Galewice    3:0
Lwy Parkietu Dzietrzkowice – KS Sokolniki  3:0

1. Bieliki Biała 1 2 3-0
2. KS Sokolniki 1 2 3-0
3. LZS Lututów 1 2 3-1
4. Prosna Wieruszów 1 1 1-3
5. Lwy Parkietu Dzietrzkowice 1 1 0-3
6. GOK Galewice 1 1 0-3
7. LKS Dzietrzkowice 0 0 0-0
8. KS Klonowa 0 0 0-0
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Sokolniki

Radni są bezradni
O tym, że Gmina Sokolniki boryka się z poważnymi problemami jest od dawna wiadome. W miniony czwartek odbyła się Sesja Rady Gminy, 

której obrady zdominowały sprawy trudne, choć nie zabrakło także miłego akcentu.

Miłym akcentem na ostatniej 
sesji Rady Gminy Sokolniki było 
uroczyste wręczenie stypendiów 
za wyniki w nauce najzdolniej-
szym uczniom Gminy Sokolni-
ki w roku szkolnym 2008/2009 
przez Barbarę Wyrwas Wójta 
Gminy Sokolniki oraz Grzegorza 
Olszewskiego Przewodniczące-
go RG. Stypendium otrzymali:

1. Andrzej  Żuraw – Publiczne 
Gimnazjum w Sokolnikach 

2. Marika Wójciak - Publiczne 
Gimnazjum w Sokolnikach

3. Daniel Lewiński - Publiczne 
Gimnazjum w Sokolnikach 

4. Anna Kaczmarek - Publiczne 
Gimnazjum w Sokolnikach 

5. Joanna Pogodzińska - Pu-
bliczne Gimnazjum w Sokolni-
kach 

6. Justyna Garczarek - Publicz-
ne Gimnazjum w Sokolnikach

7. Marcelina Kasendra - Pu-
bliczne Gimnazjum w Sokolni-
kach 

8. Martyna Świerczyńska – 
Szkoła Podstawowa w Sokolni-
kach

9. Zuzanna Waniek - Szkoła 
Podstawowa w Sokolnikach

10. Wiktor Żuraw - Szkoła Pod-
stawowa w Sokolnikach 

11. Monika Karbowiak - Szkoła 
Podstawowa w Sokolnikach

12. Adrianna Gaj – Szkoła Pod-
stawowa w Pichlicach 

13. Paulina Krzywańska - Szko-
ła Podstawowa w Pichlicach 

14. Paulina Wieczorek - Szkoła 
Podstawowa w Pichlicach 

15. Paulina Cieśla – Gimna-
zjum w Walichnowach

16. Marta Pawlaczyk - Gimna-
zjum w Walichnowach

17. Ewelina Kowalczyk - Gim-
nazjum w Walichnowach 

18. Bartłomiej Kowalczyk – 
Szkoła Podstawowa w Ochędzy-
nie 

19. Aleksandra Żóraw – Szkoła 
Podstawowa w Walichnowach 

20. Karolina Saturska - Szkoła 
Podstawowa w Walichnowach 

21. Weronika Tomczak - Szkoła 
Podstawowa w Walichnowach

Została także wręczona nagro-
da Wójta Gminy Sokolniki dla 
nauczycieli za osiągnięcia dy-

daktyczno-wychowawcze w roku 
szkolnym 2008/2009. W tym 
roku została nagrodzona Anna 
Skupińska pedagog z ZS w So-
kolnikach. 

Szanowni radni szanowni goście 
mam przyjemność wręczyć nagrodę 
Wójta Gminy Sokolniki pani Annie 
Skupińskiej nauczycielowi Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Sokol-
nikach za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w roku 
szkolnym 2008/2009, za zaanga-
żowanie w działalność i życie szkoły, 
za pomysłowość i cierpliwość w krze-
wieniu wiedzy wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Gratu-
luje osiągniętych wyników oraz życzę 
dalszych sukcesów w pracy i satys-
fakcji z trudnej, ale dającej czasami 
wiele radości pracy. Te wyniki, które 
mieliśmy w poprzednim punkcie po-
rządku sesji mieliśmy możliwość oce-
nić, wygląda na to, że rzeczywiście 
poziom szkoły i szkól w naszej gminie 
jest bardzo wysoki dlatego też samo 
się to nie dzieje, mamy doskonałych 
nauczycieli i tym roku ta nagroda 
przypada jednej  z tych osób- nagro-
dę Wójta Gminy Sokolniki wrę-
czyła Barbara Wyrwas.

XXIV Sesję Rady Gminy So-
kolniki zdominowało głosowa-
nie radnych odnośnie podjęcia 
uchwały w sprawie podania do 
publicznej wiadomości infor-
macji o zamiarze i przyczynach 
likwidacji samorządowej instytu-
cji kultury pod nazwą Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Tury-
styki w Sokolnikach.

W tej sprawie radni głosowali 
następująco: 7 głosów za, 4 prze-

ciw i dwie osoby wstrzymujące. 
Co do tej instytucji to rozwiązanie 

na ten moment jest jak najbardziej 
wskazane, bo zmiany związane z 
reorganizacją nie przyniosły efektu, 
zarządzanie tą jednostką też nie do 
końca jest takie jakie byśmy sobie ży-
czyli i dlatego innego rozwiązania 
na dzień dzisiejszy nie widziałam. A 
przede wszystkim zadecydowały spra-
wy finansowe, bo w takiej wysokości 
utrzymywanie tej jednostki, przy ta-
kich kosztach nie jest możliwe. To jest 
takie otwarcie furtki, albo danie żół-
tej kartki jak to stwierdzili wczoraj w 
dyskusji radni, żeby zrobić coś w tym 
kierunku i dostosować do możliwości 
budżetu i potrzeb środowiska- wyja-
śniła wójt Barbara Wyrwas.

W czasie obrad sesji została 
też poruszona sprawa zamia-
ru powrotu do pracy sekretarz 
Gminy Sokolniki Jolanty Ulew-
skiej-Gnych. O skomentowanie 
tej informacji poprosiłam panią 
wójt gminy Barbarę Wyrwas.

Pani sekretarz zwróciła się z taką 
prośbą w związku z tym, że zosta-
ło zakończone zwolnienie lekarskie 
chciałaby wrócić do pracy. Z tego 
względu, że ma zawieszenie w peł-
nieniu funkcji sekretarza, tego nie 
mogę uczynić, a jeżeli chodzi o inne 
stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Gminy jest to niemożliwe, ponieważ 
wszystkie stanowiska objęte regula-
minem organizacyjnym zostały już 
tutaj obsadzone. W tym wypadku 
pani sekretarz nie może podjąć pra-
cy-pinformowała wójt gminy.

Radni gminni m.in. Marek 
Strzelczyk, Sylwester Skrzypek 
poruszali także kwestie refe-

rendum, które ma odbyć się 6 
grudnia. Radny Wojciech Suchy 
złożył wniosek w kwestii wyja-
śnienia przyszłości gminy, chciał 
wiedzieć, co będzie jak skończy 
się 6-miesięczne zwolnienie wój-
ta Krzysztofa Rembeckiego oraz 
jakie są zagrożenia wprowadze-
nia Zarządu Komisarycznego. 
Radna Zdzisława Domagała po-
prosiła o udzielenie informacji 
o sprzedaży działki w Ochędzy-
nie a także renowacji pomnika 

w Ochędzynie. Radny Jan Du-
dek złożył interpelacje o ujęcie 
w budżecie remontu dwóch 
przystanków autobusowych. 

Radni Rady gminy Sokolniki 
mieli wiele zapytań zarówno 
do wójt Barbary Wyrwas, a tak-
że do radcy prawnego obecne-
go na sesji odnośnie podania 
informacji o zamiarze likwida-
cji GOKSiT-u i zbliżającego się 
referendum.

Anna Świegot

PASOC
PASOC – to projekt Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Pfleiderer 
realizowany z udziałem Arbeit und Leben, IG Metal i Pfleiderer A.G. - 

Niemcy, Solidarności i Budowlanych - Polska, Skogs-och Träfacket - Szwe-
cja, EFBWW – Bruksela, a wspierany przez Komisję Europejską. Pierwsze 

posiedzenie międzynarodowej grupy miało miejsce we Wrocławiu.

PASOC jest nazwą projektu, który ma na celu wypracowanie 
wspólnych standardów socjalnych dla wszystkich zatrudnionych w 
europejskich zakładach koncernu Pfleiderer. Pierwsze posiedze-
nie międzynarodowej grupy miało miejsce we Wrocławiu. Polskę 
reprezentowali Piotr Morta, Zbigniew Mikołajczyk i Wiesław Kule-
sza z Wieruszowa oraz Eugeniusz Formejster i Jarosław Niczewski 
z Grajewa. W wielu europejskich koncernach funkcjonują obecnie 
dobrowolne porozumienia dotyczące norm pracy, praw pracow-
niczych, norm etycznych. W gospodarce starej Unii Europejskiej 
z powodzeniem funkcjonują przykłady kompleksowego podejścia 
do CSR ( CSR – Corporate Social Responsibility – społeczna od-
powiedzialność biznesu). W większości firm kodeks postępowania 
spółki zawiera opis wartości, którymi należy kierować się przy pro-
wadzeniu biznesu. CSR to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem 
przyjazna pracownikom, klientom, dostawcom, społeczności lo-
kalnej i wszystkim z którymi firma wchodzi w jakieś relacje. CSR 
jest znaczącym elementem wizerunku znanych koncernów takich 
jak Faber – Castell, Adidas, Deutsche Telekom. ERZ Pfleiderer 
A.G. chce wspólnie z kierownictwem koncernu wypracować „agen-
dę socjalną”, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo socjalne 
zatrudnionym w Europie pracownikom koncernu. Głównymi te-
matami projektu będą: bezpieczeństwo i higiena pracy, modele 
wynagrodzeń, normy etyczne, czas pracy oraz normy postępowa-
nia. Ważne cele projektu to: lepsza harmonizacja i wyrównanie 
standardów w przedsiębiorstwie w zakresie czasu pracy, systemu 
wynagradzania, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, podnosze-
nia kwalifikacji oraz pracy czasowej. Na temat aktualnej sytuacji 
przemysłu materiałów drzewnych i społecznej odpowiedzialności 
biznesu w dobie kryzysu oraz relacji pomiędzy pracodawcami i 
pracownikami w Polsce w imieniu delegacji polskiej, referat wy-
głosił Piotr Morta. 

Red.

Uczestnicy projektu PASOC – Wrocław 2009
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Policyjna ciuciubabka
Hej, baw się razem z nami.  Hej baw się w ciuciubabkę z nami. 

Hej kto się z nami bawi , do ciuciubabki zapraszamy.

Policjanci z KPP Wieruszów 
wypracowali, a być może opa-
nowali już do perfektu nieza-
wodną metodę działania po-
legającą na poruszania się po 
omacku. Ta forma działania 
naszych stróżów prawa zna-
lazła odpowiednik w nazwie 
zabawy tak wszystkim dobrze 
znanej, którą najlepiej moż-
na sprecyzować określeniem 
„działaniem bez należytego 
rozpoznania” czyli „policyjna 
ciuciubabka”. 

Ciuciuba, Ciuciuba, Ciuciuba, 
to jest taka gra.  

Ostatnio doszły nas słuchy, 
że pewien funkcjonariusz 
KPP w Wieruszowie ma po-
ważny problem, ponieważ, w 
niewyjaśnionych okoliczno-
ściach zaginął mu„służbowy 
notatnik”. 

Ta absurdalna sytuacja przy-
pomina nam pewną opo-
wieść:

„Biega, krzyczy pan Hilary:” 
Gdzie są moje okulary?

 Szuka w spodniach i w surdu-
cie, W prawym bucie, w lewym 
bucie. Wszystko w szafach po-
przewracał, Maca szlafrok, palto 
maca.” Skandal! - krzyczy. Nie 
do wiary! Ktoś mi ukradł oku-
lary!” Pod kanapą, na kanapie, 
Wszędzie szuka, parska, sapie! 
Szpera w piecu i w kominie, W 
mysiej dziurze i w pianinie. już 
podłogę chce odrywać, Już milicję 
zaczął wzywać. Nagle- zerknął 
do lusterka...Nie chce wierzyć... 
Znowu zerka. Znalazł! Są! Oka-
zało się, Że je miał na własnym 
nosie”. (Julian Tuwim).

W przypadku niepowodze-
nia w poszukiwaniach służbo-
wego notatnika proponujemy 
zamieszczenie ogłoszenia  w 
ITP. Cena ogłoszenia drobne-
go (do 10 słów): 1 emisja – 10 
zł. , 3 emisje – 20 zł., ogłosze-
nie pogrubione – 30 zł. 

Zamieszczenie ogłoszenia w 
naszej gazecie to skutek mu-
rowany! 

O czym donoszą nasi rekla-
modawcy.

Obok zamieszczamy skan za-
gubionego dokumentu (str.1 
i poglądowa str. 10 i 11) oraz 
co w sprawie mówią Wytyczne 
Nr2 Komendanta głównego 
Policji.

Ponieważ sprawa jest rozwo-
jowa, z pewnością będziemy 
do niej wracać.

Jerzy Przybył
który na podstawie podob-

nie sfałszowanego notatnika 
miał jedną dekadę wyjętą z 
życiorysu.

Lututów
Indywidualne i Drużynowe 

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
w warcabach 100-polowych

W dniu 8 listopada 2009 roku zostały zorganizowane w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lututowie mistrzostwa warcabowe. Celem była popularyzacja 
warcab wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz wyłonienie indy-
widualnego i drużynowego Mistrza Zrzeszenia LZS. W imprezie uczest-
niczyło około 70 zawodniczek i zawodników. Otwarcia mistrzostw i po-
witania zawodników oraz gości dokonał Wójt Gminy Lututów Pan Józef 
Suwara. Mistrzostwa rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie dzie-
więciu rund przy czasie na zawodnika 15 minut. Rozgrywki przeprowa-
dzono w rozbiciu na kobiety i mężczyzn a następnie wyodrębniono wyniki 
w rozbiciu na kategorie wiekowe. I tak po zaciętej a zarazem sportowej 
walce zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się:

 orliczki
I m. Paulina Ciećka - Łubnice
II m. Martyna Wędzik - Drużbice
III m. Malwina Leśnik - Lututów
 młodziczki
I m. Anna Przerywacz - Drużbice
II m. Edyta Stusio - Drużbice
III m. Paulina Guziak - Lututów
 kadetki
I m. Anna Parteka - Drużbice
II m. Anita Chodkiewicz - Drużbice
III m. Dominika Kopacka
 juniorki
I m. Anna Stelmach - Drużbice
II m. Aleksandra Sokołowska - Drużbice
III m. Ksenia Skotarska - Lututów
 seniorki
I m. Jadwiga Cieślak - Drużbice
II m. Jolanta Muszyńska - Drużbice
 orlicy
I m. Jarek Wysocki - Drużbice
II m. Artur Wojtasik - Drużbice
III m. Bartosz Walczak - Drużbice
 młodzicy
I m. Dawid Ciećka - Łubnice
II m. Krystian Wędzik - Drużbice
III m. Tomasz Przerywacz - Drużbice
 kadeci
I m. Arkadiusz Ślęzak - Lututów
II m. Michał Wojtyra - Drużbice
III m. Seweryn Adamczyk - Lututów
 juniorzy
I m. Mariusz Ślęzak - Lututów
II m. Bartosz Kowalczyk - Kleszczów
III m. Mariusz Grzegorczyk - Kleszczów

 seniorzy
I m. Przemysław Oderkiewicz - Lututów
II m. Andrzej Pankiewicz - Drużbice
III m. Krzysztof Pichlak - Lututów
 seniorzy starsi
I m. Edward Perdek - Lututów
II m. Jan Osiołkowski - Lututów
III m. Zbigniew Kopacki - Sokolniki

Najlepszymi zawodnikami w skali turnieju byli: Przemysław Oderkie-
wicz, Mariusz Ślęzak, Arkadiusz Ślęzak. Wśród kobiet: Anna Parteka, 
Jadwiga Cieślak, Anna Stelmach.

Współzawodnictwo drużynowe przy zasadzie zgłoszenia przez klub 
jednej drużyny czteroosobowej z co najmniej jedną zawodniczką, wy-
padło następująco:

 I miejsce wywalczył LKS „Czarna Damka” Lututów; punktów 
57

 II miejsce zajęła Gmina Drużbice; punktów 53
 III miejsce przypadło drużynie LKS „Omega” Kleszczów; 

punktów 41
 IV miejsce punktowane udało się zająć łączonej drużynie 

Łubnice – Sokolniki; punkty 32
 V miejsce zajął Zelów przy niekompletnej drużynie; punkty 

19

Organizatorami mistrzostw byli: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Ło-
dzi, Ludowy Klub Sportowy „Czarna Damka” Lututów, Urząd Gminy 
w Lututowie, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd Marszałkowski 
w Łodzi.

Zwycięzcy mistrzostw za I – III miejsca w kategoriach otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, medale i upominki. Aktu dekoracji dokonali wspólnie 
Wice - przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS kol. Szczepan 
Krajda i Sekretarz Gminnego Z LZS kol. Edward Perdek. Upominki 
wręczał Prezes LKS „Czarna Damka” kol. Jan Osiołkowski.

Uroczystego podsumowania i zamknięcia mistrzostw dokonał kol. 
Szczepan Krajda.

Relacje przekazał 
Wacław Zabłocki
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Na patriotyczną  nutę
W ramach trzy-dniowych obchodów Święta Niepodległości w Wieruszowie 12 listopada w WDK-u  odbył się koncert pieśni patriotycznych  pod hasłem „Łączymy 

pokolenia” w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Nr2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Niezwykle widowisko jakim 
był koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu uczniów ZS 
nr 2 w Wieruszowie zgromadził 
w Wieruszowskim Domu Kultu-
ry liczną rzeszę Wieruszowian i 
okolicznych miejscowości. Orga-
nizatorami  i gospodarzami byli: 
Iwona Szkopińska Burmistrz 
Wieruszowa, Marian Kazuś Dy-
rektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz Dyrekcja WDk-u.

Szanowna młodzieży, która 
jest dzisiaj naszymi gospodarza-
mi i szanowni słuchacze nasze-
go UTW. Droga młodzieży to 
na prośbę troszeczkę starszych 
studentów jesteście tutaj, aby 
po raz pierwszy w czasach ob-
chodów Święta Niepodległości 
naszej Ojczyzny przygotować 
koncert pieśni patriotycznych. 
Ta młodzież jest ze szkoły, która 
od czterech lat nosi imię Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego. Była 
to jednogłośna wola rodziców, 
uczniów, nauczycieli. Szkoła 
wybrała patrona, fundatorzy 
ufundowali piękny sztandar Bóg 
Honor Ojczyzna z wizerunkiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i 
myślę, że miejsce szkoły na ulicy 
Teklinowskiej dawnym Podzam-
czu, to tam przebiegała granica, 
to tam trwały walki w powstaniu 
wielkopolskim. My obchodzimy 
uroczystości Dnia Niepodległo-
ści dzięki uczniom tej szkoły, za-
pewniam tu obecnych słuchaczy 
UTW, że to jest młodzież, która 
w sercu ma patriotyzm. Ich wy-
stępy są dziełem, które wyzwala 
miłość i wielkie serce dla naszej 
kochanej Ojczyzny. Obchodząc 
po raz czwarty święto patrona 
szkoły dali przykład wielkiej 
lekcji niepodległości. My na 
koncert „Łączymy pokolenia” 
naprawdę nie musimy zapra-

szać wielkich gwiazd, mówię to 
też dlatego żeby nasza młodzież 
miała mobilizacje. Polska to na-
sza najpiękniejsza Ojczyzna, to 
daje nam też pęd do życia, do 
pracy, do miłości – przemawia-
ła Iwona Szkopińska Burmistrz 
Wieruszowa.

 Na repertuar  koncertu  złoży-
ły się pieśni patriotyczne, które 
Polacy najczęściej i szczególnie 
chętnie wykonują podczas za-
równo oficjalnych uroczystości 
jak również kameralnych spo-
tkań rodzinnych i towarzyskich 
m.in.  „Legiony, legiony”, „O 
mój rozmarynie”, „Przybyli 

ułani”,   „Wojenko, wojenko” i 
inne.  Słuchacze Wieruszowskie-
go  Uniwersytetu III Wieku, któ-
rzy łącząc pokolenia wspólnie z 
młodzieżą śpiewali pieśni i pio-
senki żołnierskie zaopatrzyli pu-
bliczność  przybyłą na koncert w    
teksty pieśni.  

Młodzież z ZS Nr2 zachwyciła 
publiczność wykonaniem, aran-
żacją i oryginalną scenografią, 
które to elementy złożyły się na 
niecodzienne, pełne zachwytu 
widowisko artystyczne, nad któ-

rym czujnym okiem  piecze spra-
wował Marian Kazuś Dyrektor 
ZS Nr2 w Wieruszowie.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli i tej 
młodzieży, która tutaj wystąpi, która 
uczy się w naszej szkole. Premierę 
wykonania tego montażu słowno-
muzycznego mięliśmy przedwczoraj 
w naszej szkole na miejsko-gminnej 
uroczystości z okazji 91 rocznicy 
odzyskania Niepodległości i dnia 
patrona szkoły. W montażu „Ta co 
nie zginęła” usłyszymy pieśni, któ-
re powstawały w rożnych okresach 
zniewolonej Polski, wiele z nich było 
i jest popularnych do dzisiaj. Pieśni 
te odgrywały w naszej historii bar-
dzo ważną role, wychowywały ko-
lejne pokolenia w duchu polskości, 
patriotyzmu i szacunku do bohate-
rów narodowych. Łączyły Polaków 
z różnych zaborów, mobilizowały 
do walki z zaborcami, towarzyszy-
ły im między kolejnymi potyczkami 
i bitwami, a także podczas pokoju. 
Dzisiaj na zakończenie montażu 
wspólnie powstaniemy i odśpiewamy 
„Rotę”, która stała się pieśnią na-
rodową pełniąc jakby role drugiego 
hymnu. Rotę jako wiersz napisała 
Maria Konopnicka w 1901r. po 
wydarzeniu  bestialskiego pobicia 
dzieci polskich przez niemieckich, 
czy pruskich nauczycieli we Wrze-

śni za to, że odmówiły modlitwy 
w języku niemieckim. Wydarzenie 
to obiegło łamy prasy całej Europy 
wymazując politykę germanizacyj-
ną w zaborach. Po raz pierwszy 
Rota została wykonana  14 lipca 

1910r. w Krakowie podczas uro-
czystości 500-tnej rocznicy Bitwy 
pod Grunwaldem upamiętnionej 
odsłonięciem pomnika grunwaldz-
kiego ufundowanego przez Igna-
cego Paderewskiego. Rotę śpiewa-
ło wówczas w Krakowie kilkuset 
śpiewaków przybyłych nielegalnie 
do Krakowa z terenów objętych za-
borami. Uroczystość ta była wielką 
manifestacją jedności Polaków u 
progu walki o niepodległość. Naj-
bardziej popularna stała się Rota 
z muzyką Feliksa Nowowiejskiego. 
Rota stałą się najpopularniejsza 
pieśnią powstańców wielkopol-
skich- mówił Marian Kazuś Dy-
rektor ZS Nr2 w Wieruszowie.

 Utwory, które na trwałe wpisa-
ły się w historię naszej Ojczyzny 
śpiewali wszyscy przybyli na kon-
cert, a po jego  zakończeniu  w 
kuluarach nie brakowało słów 
zachwytu i podziękowań za wspa-
niały wieczór i wspólny wokal na 
patriotyczną nutę.

Nie rzucim ziemi, skąd nasz 
ród, Nie damy pogrześć mowy, 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy. Nie 
damy, by nas gnębił wróg. Tak 
nam dopomóż Bóg! Tak nam 
dopomóż Bóg!

Anna Świegot 
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Wielka gwiazda w Wieruszowie
W Wieruszowskim Domu Kultury 10 listopada odbył się koncert Edyty Geppert, gwiazdy polskiej estrady.  

Artystka zaprezentowała  utwory z najnowszej płyty „Nic nie muszę” jak również znane przeboje. 

Koncert Edyty Geppert w WDK-u 
zgromadził szeroką rzesze wieru-
szowskiej publiczności.  Artystka 
udowodniła, że  nadal jest wielką 
gwiazdą, a Wieruszowianie za pełen 
emocji i wzruszeń wieczór podzię-
kowali pani Edycie owacjami na 
stojąco. Zapewne tajemnica sukce-
su piosenkarki tkwi w jej wszech-
stronnym repertuarze i scenicznej 
osobowości, kunszcie interpretator-
skim i umiejętności zmiany nastro-
jów. W swoich piosenkach śpiewa  o 
tym, co sercu jest bliskie, a interpre-
tacja  piosenek sprawia wrażenie, 
jakby w tekstach zawarte były do-
świadczenia z jej życia. Reżyserem i 
scenarzystą recitalu Edyty Geppert 

był Piotr Loretz, prywatnie od wielu 
lat mąż artystki, o czym nie omiesz-
kała  wspomnieć. 

Z tonącej w mroku scenie Wieru-
szowskiego Domu Kultury  wyłoniła 
się piosenkarka,  jak zawsze ubrana 
na czarno, w blond fryzurze, po 
czym popłynęły znane  słowa ...

nie płacz maleńka nie płacz nie, i 
do nas los uśmiechnie się, zamków 
na lodzie trochę żal, chcesz zbudu-
jemy domek z kart...

Poprosiłam Edytę Geppert o krótki 
wywiad.

A.Ś. Pani Edyto, swoim koncer-
tem zachwyciła  i wzruszyła pani 
wieruszowską publiczność. Jest 
pani wielką gwiazdą. Czy czuje się 

pani gwiazdą i czy uznanie i zachwyt 
osób, do których kieruje pani swoje 
piosenki ma dla pani duże znacze-
nie, czy sprawia to pani przyjem-
ność?

E.G. Nie ukrywam ,że termin 
gwiazda nie najlepiej mi się kojarzy. 
Mam nadzieję, że mogę o sobie po-
wiedzieć- ”artystka piosenki.” To mi 
w zupełności wystarcza. To że moje 
propozycje artystyczne spotykają się 
z życzliwym przyjęciem odbiorców 
poza satysfakcją dodaje mi sił do 
dalszej pracy.

A.Ś. Sprawiła pani, że zarówno wy-
konanie i pani utwory zapadły nam 
głęboko w sercach. Czy potwierdza 
pani nasze odczucia, że pani kon-
cert, pani utwory są kierowane bez-
pośrednio do nas słuchaczy?

E.G. Jestem  w życiu codziennym 
osobą nieśmiałą. Mój zawód pozwa-
la mi na publiczne wypowiedzenie 
tego wszystkiego, co mnie  dotyczy, 
co uważam za istotne w moim ży-
ciu. Swoje koncerty traktuję jako 
okazję do osobistej  rozmowy z pu-
blicznością.

A.Ś. Pani koncert to starannie 
wyreżyserowany spektakl. W każ-
dy utwór wkłada pani wiele emo-
cji. Czy teksty   piosenek w jakimś 
stopniu są odzwierciedleniem pani 

życia?
E.G. Są, ale nie wprost. Staram 

się tak dobierać teksty, żeby zawie-
rały tę wiedzę o życiu, która jest 
mi bliska, ale jednocześnie bardzo 
uważam, żeby nie były one skażone 
ekshibicjonizmem.

A.Ś. Pani Edyto, zauważyłam, że 
podczas wykonania wszystkich li-
rycznych utworów ma pani łzy w 
oczach. Czy to są odczucia moje, 
osobiste czy wyłącznie sposób inter-
pretacji  utworu?

 E.G. To były wyłącznie Pani odczu-
cia osobiste. Ja na scenie nie płaczę. 
Staram się, żeby to słuchacze  uronili 
łzę i nawet czasami podobno udaje 
mi się to sprawić.

A.Ś. Scenarzystą i reżyserem   recita-
li jest pani mąż Piotr Loretz. Podczas 
wieruszowskiego koncertu dało się 
zauważyć nie tylko   miłość jaka pań-
stwa łączy, ale przede wszystkim wza-
jemny szacunek. Czy mąż jest dużym 
wsparciem dla pani?

E.G. Męża  na czas  swoich po-
dróży artystycznych zostawiam w 
domu. Na scenie towarzyszy mi 
mający znaczący wpływ na kształt 
moich koncertów artysta.

A.Ś. Z pani terminarzu wynika, 
że dużo pani koncertuje po kra-
ju, czy to dlatego, że lubi  pani  

bezpośredni kontakt z publiczno-
ścią?

E.G. W  tym bezpośrednim kon-
takcie widzę najgłębszy sens upra-
wiania swojego zawodu.

A.Ś. Czy nie czuje się pani zmę-
czona, czy starcza pani sił, zdro-
wia, bo zapału widać, że ma pani 
olbrzymie pokłady?

E.G. Odpowiedź zawiera tekst 
piosenki „Ciałko” Często jestem 
bardzo zmęczona i marzę żeby tro-
chę pobyć w domu, ale kiedy zbyt 
długo już w nim jestem, to tęsknię 
za sceną.

A.Ś. Pani Edyto czy czuje się pani 
spełniona zarówno w życiu zawodo-
wym i osobistym?

E.G. Na życie  zawodowe nie 
mogę narzekać .W osobistym moż-
na by jeszcze to i owo zmienić i to 
jest w nim ciekawe.

A.Ś. Dziękuję  za wywiad.
W imieniu redakcji Ilustrowanego 

Tygodniaka Powiatowego składam 
pani gratulacje z okazji Jubileuszu 
25-lecia pracy artystycznej i wydania 
wspaniałej płyty „Nic nie muszę”. 

Życzymy wielu sukcesów zawodo-
wych i dużo miłości w życiu osobi-
stym.

Anna Świegot
foto: Andrzej Świetlik

Konkurs przyrodniczy w Bolesławcu
13 listopada b.r. w Domu Kultury w Bolesławcu odbył się gminny konkurs przyrodniczy pt. ,,Ochrona przyrody na terenie Gminy Bolesławiec”, zorganizowany 

przez Urząd Gminy w Bolesławcu i Szkołę Podstawową w Żdżarach dla uczniów klas I-III i klas IV-VI  szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. 

Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. W pierwszej części 
wszyscy zawodnicy pisali test 
(oczywiście w swoich katego-

riach wiekowych), dotyczący 
ogólnych zagadnień geogra-
ficzno-przyrodniczych o naszej 
gminie, wiadomości o roślinach 

i zwierzętach chronionych, a 
występujących w naszej okolicy, 
o szczególnych formach ochro-
ny przyrody na terenie powia-

tu wieruszowskiego. W drugim 
etapie każdy uczestnik musiał 
rozpoznać poszczególne gatun-
ki drzew i krzewów oraz owoce i 

kwiaty tych roślin (rozpoznawa-
no okazy naturalne i fotografie), 
również należało się okazać zna-
jomością flory chronionej (tylko 
na fotografiach).

Komisja, składająca się z na-
uczycieli (Piotr Zawada – prze-
wodniczący, członkowie: Mał-
gorzata Węgier, Aneta Zimoch, 
Krystyna Pańtak i Mariola Na-
wrocka), po sprawdzeniu testów 
i ocenieniu odpowiedzi ustnych 
wyłoniła zwycięzców. W grupie 
klas I-III szkół podstawowych I 
miejsce zajęła Natasza Malik, 
II miejsce – Mateusz Motyl, III 
miejsce – Katarzyna Tomaszek, 
wszyscy uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Bolesławcu. W klasach 
IV-VI szkół podstawowych najlep-
szą zawodniczką okazała się Marta 
Guśpiel ze szkoły w Mieleszynie, 
na II miejscu uplasował się Piotr 
Zimoch ze szkoły w Bolesławcu, 
a III miejsce zajęła Kinga Ajersch 
ze szkoły w Mieleszynie. Wśród 
uczniów gimnazjum I pozycję 
zdobyła Anna Zimoch, II – Kamila 
Krajcer, III – Karol Włodarczyk.

Uroczystego wręczenia nagród 
głównych laureatom oraz nagród 
pocieszenia dla wszystkich uczest-
ników, dokonał Wójt Gminy Bole-
sławiec – Leszek Dominas.

Piotr Zawada
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Święto Niepodległości w Bolesławcu
Dzień Niepodległości w Gminie Bolesławiec rozpoczęto od uroczystej mszy świętej, odprawionej 

przez ks. proboszcza Czesława Parnowskiego, w  kościele p.w. św. Trójcy w Bolesławcu.

Z kościoła wszyscy zebrani, na cze-
le Orkiestry Dętej ze Żdżar, władz 
gminy, w asyście delegacji i sztan-
darów Związku Kombatantów RP i 
Więźniów Politycznych w Bolesław-
cu oraz sztandaru Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bolesławcu, udali się 
pod Pomnik, poświecony wszyst-
kim mieszkańcom naszego terenu, 
którzy walczyli o wolną Ojczyznę, 
również Tym, bezpośrednio uczest-
niczącym w listopadowych wydarze-
niach 1918 roku. Pod Pomnikiem, 
przedstawiciele kombatantów, 
urzędu gminy, straży, młodzieży i 
szkół złożyli symboliczne wiązanki.

Dalsze uroczystości odbyły się w 
Domu Kultury. Gości przywitał 
Wójt Gminy Bolesławiec – Leszek 
Dominas. Rys historyczny gene-
zy Dnia Niepodległości i walki o 
niepodległość i polskość dla po-
szczególnych pokoleń mieszkań-
ców gminy nakreślił Piotr Zawada. 
Montaż słowno-muzyczny, pod 
kierownictwem nauczycielki Pani 
Urszuli Kostrzewy i przy współpra-
cy Pani Wandy Ciarkowskiej oraz 
Pani Agnieszki Olesik, przedstawili 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Żdżarach.

Na zakończenie Orkiestra Dęta 
ze Żdżar, pod batutą kapelmistrza 
Tadeusza Pietrasa, wykonała kilka 
utworów patriotyczno-marszowych.

Piotr Zawada

W dniach 11 - 13 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Cza-
starach została uruchomiona stacja krótkofalarska SP7KED/7. 

Relacja z wydarzenia z kolejnym numerze ITP.
Red.

Wieruszów

Patron nas mobilizuje
Marian Kazuś – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie 

otrzymał  w tym roku zaszczytną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,

Red.- W imieniu  Redakcji Ilustro-
wanego Tygodnika Powiatowego 
proszę przyjąć  gratulację za  uzna-
nie i odznaczenie.

M.K. - Dziękuję. Co prawda nagro-
da jest imienna dla mnie, ale uwa-
żam, że bez zespołu nauczycieli, bez 
kolejnych roczników naszej szkoły 
i rodziców ta nagroda nie byłaby 
możliwa.

Red.- Dlaczego wybrał Pan zawód 
nauczyciela.

M.K.- Cóż, zostałem tak jakby zara-
żony. Mój ojciec był przez wiele lat 
Kierownikiem i Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Osieku. Pochodzę z 

rodziny nauczycielskiej. W oświacie 
pracuję już od 33 lat, poczynając od 
nauczania wychowania fizycznego. 
W 1984 roku powierzono mi posadę 
Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej, 
a następnie Szkoły Podstawowej nr 3 
w Wieruszowie.

Red. 

Dalsza część wywiadu z Ma-
rianem Kazusiem 

Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 
2 im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Wieruszowie 
w kolejnym Nr ITP.

Wieruszów

Potrącił staruszkę
W piątek 13-go listopada na przejściu dla pieszych w okolicy 

Rynku w Wieruszowie doszło do wypadku drogowego. 

- Wyjaśniamy okoliczności wypadku drogowego do jakiego doszło 13 li-
stopada o godzinie 22 na ulicy Rynek w Wieruszowie. Kierujący fordem 
escortem 20-latek potrącił przechodzącą po przejściu dla pieszych 62-letnią 
kobietę. Kobieta doznała złamania ręki, została przewieziona do szpitala. 
Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - poinformował mł. asp. Rado-
sław Szkudlarek rzecznik prasowy KPP w Wieruszowie.

red.

SP7KED/7 już działa
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NASTOLATKOWIE A UŻYWKI

Pod takim tytułem 4 listopada rozpoczął się spektakl profilak-
tyczny dla rodziców uczniów Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w 
Wieruszowie, którego Dyrektorem jest Paweł Malik.

Scenariusz napisali uczniowie prężnie działającego koła teatral-
nego wraz z jego opiekunem Katarzyną Miś - Prokop. Przedstawie-
nie zawierało trzy sceny dotyczące problemów: alkoholu i narkoty-
ków, z którymi boryka się dzisiejsza młodzież. Dzięki uzdolnionym 
uczniom posłużono się techniką wizualną przygotowaną przez 
ucznia Jakuba Musiała i wszyscy mieliśmy okazję zobaczyć praw-
dziwy program informacyjny prosto z Wieruszowa w wykonaniu 
dziennikarki Hanny Lis. 

W kolejnej części rodzicom zaprezentowano fragment dyskote-
ki, podczas której z przedawkowania umiera dziewczyna. Ostatnia 
scena to rozprawa sądowa prowadzona przez Krzysztofa Lippki ( 
sędziego) i ukazująca problemy zarówno nastolatków ale także ich 
rodziców. Uczniowie brawurowo popisali się wspaniałą grą aktor-
ską, a tworząc spektakl sami przyznali, że często tak postępują ,dla-
tego tym bardziej mogli wiarygodnie odtworzyć liczne sceny.

Zapewne bardzo poruszyła rodziców nauczycieli mowa końcowa 
uczennicy (pani prokurator) Aleksandry Kanii i wzbudziła wiele 
refleksji.

,,Ta sprawa pokazała 
jaki wpływ ma alkohol 
,narkotyki na postępo-
wanie młodych ludzi. 
Czy w ten sposób ba-
wiąc się pijąc może-
my wyrządzić komuś 
ogromna krzywdę, czy 
rehabilitacja chorej 
skrzywdzonej dziew-
czyny to wynik młodo-
cianego szaleństwa czy 
po prostu tylko wina 
dorastania? Skąd nasza młodzież ma na to pieniądze? Czy jesteśmy 
w stanie kontrolować dzieci czy potrafimy im zaufać a może zbyt 
mało czasu im poświęcamy my rodzice, goniąc za karierą, komfor-
tem i lepszym życiem ale czy tak naprawdę szczęśliwym?’’

Myślę, że warto zastanowić się dlaczego dzisiejszy świat oferuje 
nam tyle pokus a szczególne naszym młodym ludziom, którzy chęt-
ne z nich korzystają.

Warto jednak pamiętać, że każda wolna chwila poświęcona na-
szym dzieciom jest najcenniejsza. Spektakl powstał przy pomocy 
pani Beaty Nowojewskiej i pani Małgorzaty Małys.

Gimnazjum

Gimnazjada

Tenisowe potyczki w ZS nr 2 w Wieruszowie
W dniach 12 – 13 listopada w Zespole Szkół Nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego 

w Wieruszowie odbyła się Powiatowa Gimnazjada w tenisie stołowym.

Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” 
a udział w nich wzięło 13 zawodniczek i 12 za-
wodników. 

Pierwszego dnia (12 listopada) w gimnazjadzie 
wystartowały dziewczęta z Gimnazjum Nr 1 w 
Wieruszowie, z Czastar, z Walichnów i z Łubnic.

Wyniki zawodów:
Gim. Łubnice – Gim. Czastary  2:3
Gim. Łubnice – Gim. Walichnowy 1:3
Gim. Łubnice – Gim. 1 Wieruszów 0:3
Gim. 1 Wieruszów – Gim. Czastary 3:0
Gim. 1 Wieruszów – Gim. Walichnowy 3:0
Gim. Czastary – Gim. Walichnowy 1:3

Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Nr 1 Wieruszów
2. Gimnazjum Walichnowy
3. Gimnazjum Czastary
4. Gimnazjum Łubnice

Drugiego dnia gimnazjady (13 listopada) w 

rozgrywkach zmierzyli się chłopcy z Gimnazjum 
z Łubnic, Czastar, Sokolnik i Gim. Nr 2 w Wieru-
szowie. 

Wyniki zawodów:
Gim. 2 Wieruszów – Gim. Łubnice 3:2
Gim. Łubnice – Gim. Czastary  3:2
Gim. Czastary – Gim. Sokolniki  1:3
Gim. 2 Wieruszów – Gim. Sokolniki 2:3
Gim. Czastary – Gim. 2 Wieruszów 
Gim. Sokolniki – Gim. Łubnice 3:2

Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Sokolniki
2. Gimnazjum Nr 2 Wieruszów
3. Gimnazjum Łubnice
4. Gimnazjum Czastary

W wyniku rywalizacji pierwsze dwie drużyny, czyli 
Gim. Nr 1 Wieruszów i Gim. Walichnowy (dziew-
częta) oraz Gim. Sokolniki i Gim. Nr 2 Wieruszów 
(chłopcy)zakwalifikowały się do zawodów rejono-
wych.

H. Dorosławski
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Wieruszowskie Obchody Święta Niepodległości
Święto odzyskania przez Polskę Niepodległości jest w odczuciu Polaków najważniejszym   świętem narodowym. W Gminie Wieruszów 11 listopada br. 

miało trzy-dniowy charakter przebiegu uroczystości. Wieruszowianie oddali hołd wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. 

11 listopada chylimy sztandary 
i oddajemy cześć tym wszystkim, 
dzięki, którym po 123 latach za-
borów odrodziła się nasza Nie-
podległa Polska oraz tym, którzy 
bronili odzyskanej Niepodle-
głości płacąc za to daniną krwi 
i życia. 

Władze miejsko-gminne Wieru-
szowa  uroczystości Święta Odzy-
skania Niepodległości rozpoczę-
ły już 10 listopada  Mszą Świętą 
w intencji „Za Ojczyznę” w Ko-
ściele pw. Nawiedzenia NMP w 
Wieruszowie, w kolejnym dniu 
kontynuując 11 listopada zosta-
ła  odprawiona uroczysta Msza 
Święta w Mirkowie w Kaplicy Św. 
Antoniego, po której nastąpiło 
złożenie wiązanek pod Pomni-
kiem Niepodległości Ku Czci 
Chrystusa Króla w Mirkowie, a 
uwieńczeniem Święta Niepodle-
głości był Koncert Pieśni Patrio-
tycznej „Łączymy pokolenia” w 
wykonaniu dzieci i młodzieży z 

Zespołu Szkół nr 2 im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Wieru-
szowie w Wieruszowskim Domu 
Kultury, który odbył się 12 listo-
pada. 

Uroczystości 11 listopada w 
Mirkowie rozpoczęły się Mszą 
św. odprawiona przez ks. Karola 
Galewskiego proboszcza parafii 
pw. NNMP Wieruszów-Podzam-
cze, który jak przystało na Świę-
to Narodowe wygłosił porywają-
ce kazanie.

91 lat temu naszym przodkom nie 
przeszkadzałaby ta pogoda, żeby po-
wiedzieć „Panie Boże dziękujemy Ci 
za to, że żyjemy w wolnej Polsce”. 
Niech to wołanie dzisiaj rozlegnie się 
w tej kaplicy „Panie Boże dziękuje-
my ci za wolną Polskę” bez względu 
na to, jaka jest pogoda, bo gorące są 
nasze serca, bo przepełnione są mi-
łością do Ojczyzny i wdzięcznością 
wobec Twojej wszechmocy. Cieszę 
się, że możemy już kolejny raz modlić 
się w tej kaplicy razem z przedstawi-

cielami władz samorządowych, ze 
strażakami, z siostrami zakonnymi, 
a przede wszystkim z wami droga 
społeczności Mirkowska. Chciałem 
podziękować siostrom zakonnym, za 
to, że  w domu ich założycielki była 
kultywowana ta polskość, to z niej 
wyszedł ks. Antoni Rzadki i to jeśli 
dobrze pamiętam z jego inicjatywy 
powstał ten pomnik, pod którym za 
chwilę pójdziemy złożyć kwiaty. My-
śląc Ojczyzna patrzę dzisiaj w oczy 
strażaków, którzy odświętnie ubrani 
ze swoim sztandarem uczestniczą we 
Mszy św. Myśląc Ojczyzna widzę tu-
taj w tej kaplicy przedstawicieli na-
szych władz samorządowych. Myśląc 
Ojczyzna chcę patrzeć w oczy sióstr 
zakonnych, które od tylu lat kulty-
wują w tym miejscu nie tylko poboż-
ność, nie tylko religijność, ale także 
i polskość. Myśląc Ojczyzna patrzę 
w oczy zgromadzonym wszystkim w 
tej kaplicy. Ale myśląc Ojczyzna chcę 
dzisiaj także spojrzeć we własne serce 
i chce siebie zapytać i każdego z was, 
co to jest tak naprawdę ta moja Oj-
czyzna, która w dzisiejszych czasach, 
w którym dane jest nam żyć tak czę-
sto jest rozrywana przez różnego ro-
dzaju swary, kłótnie, politykierstwo, 
często przez rozkradywanie majątku 
narodowego, ta Ojczyzna o której 
jak gdyby zapomina się mówić w na-
szych szkołach, jak gdyby niektórzy 
wstydzili się tego, że są Polakami, że 
można kochać Ojczyznę. 

Ojczyzna moi drodzy jest jak nasza 
matka, a matkę zawsze się kocha, 
zawsze się o niej pamięta, nawet 
gdyby nie była doskonała. Nigdy nie 
wolno powiedzieć o niej złe słowo, 
zawsze Ją trzeba wspomagać, za-
wsze o niej myśleć, a jeśli potrzeba 
wyciągać do niej pomocną dłoń. Bo 
matkę się kocha. Tak samo Ojczy-
znę powinniśmy kochać. Zadajmy 
sobie pytanie, co to znaczy kochać 
Ojczyznę? Bo 91 lat temu, ci ludzie, 
którzy dziękowali za odzyskanie 
niepodległości, oni wiedzieli, co 
znaczy kochać Ojczyznę – mówił 
w kazaniu ks. Galewski.

Po tak patriotycznym, pory-
wającym kazaniu społeczność 
Mirkowska wraz z przedstawi-
cielami władz samorządowych 
Wieruszowa, strażakami, przed-
stawicielem zawodu górnika i 

wieloma osobami przybyłymi 
na Mszę św. udano się z modli-
twą na ustach pod Pomnikiem 
Niepodległości Ku Czci Chrystu-
sa Króla w Mirkowie, aby złożyć 
kwiaty i wiązanki.

My Polacy powinniśmy   rado-
śnie obchodzić Święto Niepodle-

głości, święto  wolności,   i dumy 
narodowej, bo ofiara  wielu  
pokoleń naszych Rodaków nie 
poszła na marne i dzisiaj może-
my cieszyć się życiem i z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość żyjąc 
w wolnej Ojczyźnie.

Anna Świegot
                    

 
 

 

Ochędzyn

Wybierz się na łyżwy
Lodowisko już otwarte

W miniona środę w Ochędzynie Starym gm. Sokolniki miało 
miejsce uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska.

Miłośników zimowych szaleństw i jazdy 
na lodzie przywitał Grzegorz Lewiński dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Turystyki w Sokolnikach. Pokaz umiejęt-
ności jazdy na lodzie zaprezentowała Ania 
Sołyga licealistka z Ostrzeszowa. Z dużej 
frekwencji już pierwszego dnia otwarcia za-
dowolona jest Anna Matczak kierownik filii 
GOSKiT w Starym Ochędzynie. 

Jak wszystkim wiadomo nasze lodowisko 
znajduje się w hali namiotowej , także pogoda  
nie może przeszkodzić, aby korzystać z  przyjem-
ności jazdy na lodzie bez względu na aurę. Dzisiaj, w dniu otwarcia lodowi-
ska wstęp był bezpłatny. W tym sezonie nasz ośrodek wzorem lat poprzednich 
zamierza uświetnić specjalnym programem i promocjami na lodowisku takie 
dni jak; Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet. W okresie ferii zimowych chcemy 
również zorganizować po raz drugi Otwarte Zawody w Jeździe Szybkiej na Lo-
dzie, aby rozpropagować uprawianie sportów zimowych przez osoby w każdym 
wieku. Życzylibyśmy sobie, aby frekwencja klientów odwiedzających lodowisko 
była tak wysoka jak w poprzednich sezonach, a nawet wyższa – wyraziła na-
dzieję Anna Matczak kierownik filii GOSKiT w Starym Ochędzynie.

Zapewne wspólna jazda na lodzie i zabawa będzie  ulubioną   formą 
spędzania wolnego czasu nie tylko dla mieszkańców Ochędzyna, gmi-
ny Sokolniki, ale całego powiatu wieruszowskiego jak również ościen-
nych miejscowości.

Anna Świegot
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Naród, który traci pamięć 
nie jest godzien miana narodu

-J.Piłsudski-

10 listopada – w ramach ob-
chodów Dnia Niepodległości 
Dyrektor i młodzież z Zespołu 
Szkół nr 2 im. Józefa Piłsud-
skiego w Wieruszowie zaprosili 
samorządowców, kombatantów, 
przedstawicieli partii politycz-
nych , związków zawodowych, 
kościoła i obywateli na uroczystą 
akademię upamiętniającą dzień 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. 

Była to kontynuacja uroczy-
stości, jakie odbywały się pod 
Pomnikiem ku Czci Poległych 
w Walkach o Niepodległość 
Polski w latach 1914-1920 oraz 
Poległych i Pomordowanych w 
latach 1939-1945. 

Przy drzwiach wchodzących wi-
tali uczniowie- wskazując drogę 
– zadbano więc o każdy szcze-
gół.

Po wejściu na salę wzrok przy-
kuwała piękna dekoracja i sta-
nowiący jej integralną część 
cytat Marszałka Piłsudskiego: „ 
Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości nie zasługuje na sza-
cunek teraźniejszości i nie ma 
prawa do przyszłości”.

Akademię rozpoczął i popro-
wadził dyrektor Marian Kazuś, 
który w pierwszych słowach po-
witał wszystkich znamienitych 
gości a następnie wręczył przed-
stawicielom klasy III c gimna-
zjum puchar za zajęcie I miejsca 
w konkursie wiedzy o patronie 
szkoły. 

Wystąpienie okolicznościowe w 
zastępstwie chorej na grypę pani 
Burmistrz wygłosił zastępca An-
drzej Małys, który krótko przy-
pomniał historię odradzania się 
narodu polskiego.

„ Pamiętajmy, że wolność nie jest 
wartością daną raz na zawsze, trze-
ba o nią dbać bo kiedyś trzeba było o 
nią walczyć. Pamiętajmy, że o naszej 

wolności zadecydowali nasi przodko-
wie, to ich ofiara sprawiła, że dziś tu 
siedzimy, że żyjemy w wolnej Polsce. 
Droga młodzieży- nie myślcie, że te-
raz nie ma jak wykazać się patrio-
tyzmem i miłością do Ojczyzny- że 
jesteście zwolnieni z tego obowiązku. 
Teraz nie trzeba walczyć i ginąć za 
Ojczyznę, ale trzeba dla niej pra-
cować. Wasze zadanie polega na 
uczeniu się, byście kiedyś zajęli nasze 
miejsca i dobrze prowadzili nasz kraj 
ku przyszłości, musimy budować sil-
ną Polskę”. 

Po przemówieniu przyszła pora 
na montaż słowno-muzyczny za-
tytułowany: ”Ta, co nie zginęła”. 
Młodzież przypomniała historię 
walki polskiego narodu o prze-

trwanie, bohaterskie postawy, 
ale też zwykłą codzienność pole-
gającą choćby na pielęgnowaniu 
tradycji narodowych. Opowieść 
była przerywana pieśniami pa-
triotycznymi, które towarzyszyły 
walczącym powstańcom i społe-
czeństwu – dodając odwagi i sił 
w tych trudnych latach.

Na zakończenie słowa wdzięcz-
ności dla organizatorów i wystę-
pujących wygłosił poseł Zarzycki. 
Akademia pokazała, że Polacy 
nie tracą pamięci, że jest ona 
żywa, zaś wiedza o przeszłości 
jest przekazywana kolejnym po-
koleniom, byśmy mogli zwać się 
NARODEM. 

Red.

Szachy w Sycowie 
11 listopada w Centrum Kultury w Sycowie odbył się Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości. 

Startowało nim 29 zawodników 
z miejscowości: Kluczbork, Ole-
śnica, Wrocław, Syców, Rychtal, Pat 

-Ligota Dolna, Twardogóra, Ostrów 
Wlkp., Kobyla Góra i Wieruszów.

I miejsce zajął Norbert Grzesik z 

Oleśnicy
II miejsce- Zdzisław Gdowski z 

Kluczborka
III miejsce- Artur Paprocki z 

Oleśnicy
Tuż za podium – na IV miejscu 

uplasował się reprezentant Wie-
ruszowa - Andrzej Woźniak. 

Wysoka forma szachowego 
mistrza cieszy tym bardziej, że 
niedługo, bo w dniach 21-22 li-
stopada pan Andrzej będzie re-
prezentował Powiat Wieruszów 
na Mistrzostwach Polski Pracow-
ników Samorządowych w Turku. 
Przypominamy, że w roku ubie-
głym, w kategorii amatorów wie-
ruszowski gracz zajął wysokie 6 
miejsce. 

MON
Foto: E. Świtaj

Wieruszów

Młodzież z Kopernika 
ma nowe boisko
„Bo boisko fajnie mieć przez całe lato

dyrektor postarał się- dzięki mu za to” *

Tak śpiewała młodzież z wieruszowskiego ”Kopernika” na otwar-
ciu nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego. 

Oficjalne przecięcie wstęgi miało miejsce w poniedziałek- 9 listopada. Nastroju 
radości nie popsuł nawet obfity deszcz.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Liceum- Włodzimierz Matyja, który jako go-
spodarz powitał wszystkich przybyłych na uroczystość i podziękował wszystkim 
tym, bez zaangażowania których boisko by nie powstało. „Nie tak dawno, bo w ubie-
głym roku zastanawialiśmy się jak wyremontować stare boisko. Wówczas zrodził się pomysł, 
by zamiast remontu zrobić coś nowego, od podstaw. Pomysł wydawał się szalony, ale podjęli-
śmy próby jego realizacji, zyskaliśmy poparcie władz i oto jest efekt wspólnej pracy. Chciałbym 
szczególnie podziękować panu wicestaroście Mirosławowi Urbasiowi, który cały czas nas 
wspierał, analizował potrzeby a przede wszystkim szukał środków na inwestycję. 

Dyrektor wyraził też nadzieję, że „ teraz maturzystom niestraszny będzie egzamin 
dojrzałości z matematyki, bo mogą regenerować siły na tak pięknym obiekcje, po wysiłku 
umysłowym będą mieli gdzie odreagować. Może w przyszłości, gdyby jeszcze jakiś przedmiot 
byłby obowiązkowy na maturze pomyślimy nad rozbudową obiektów sportowych dla naszej 
szkoły…o basen np. kto wie”

Następnie głos zabrał Starosta Andrzej Szymanek: „Pamiętam, gdy padł pomysł 
wybudowania tego boiska. Najpierw podszedłem do niego entuzjastycznie, ale w tym czasie 
ustalany był budżet powiatu i szybko się okazało, że projekt nie ma szansy na realizację, miał 
być wykreślony z inwestycji na 2009 rok. Wtedy nastąpiła pełna mobilizacja, wszyscy aktyw-
nie działali poszukując pieniędzy i możliwości. Projekt wrócił do planu inwestycyjnego. Szu-
kaliśmy środków z zewnątrz - tu ukłony dla mojego zastępcy - wicestarosty Urbasia, bo to on 
się tym zajmował – i osiągnęliśmy zamierzony efekt. Dziś spotykamy się, by otworzyć boisko. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Stojąc w tym miejscu chciałbym 
szczególnie podziękować wykonawcom inwestycji. W tym roku pogoda nas nie rozpieszczała, 
szybko przyszła zima ale mimo tych przeciwności wykonawcy stanął na wysokości zadania- 
pracował rzetelnie, niejednokrotnie do późna i dotrzymał terminu.

To 5 nowe boisko na terenie powiatu. Teraz młodzież ma zapewnione możliwości sportowe-
go rozwoju. Mam nadzieje, że obiekt będzie służył wszystkim chętnym przez długie lata”. 

Po przemówieniu starosty głos zabrali zaproszeni goście gratulując udanej 
inwestycji. Wraz z ciepłymi słowami przekazywano szkole podarunki w postaci 
sprzętu sportowego. Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany 
przez licealną młodzież. 

Ten nowoczesny obiekt sportowy umożliwi realizacje programów sportowych 
i społecznych, zagospodaruje czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych. Boisko 
dostępne będzie nie tylko dla uczniów, ale również dla innych mieszkańców Po-
wiatu.

Płyta boiska o wymiarach 48 x 28 m = 1344 m kw. w całości pokryta jest poliure-
tanem. Znajdują się na niej wyznaczone pola do gry w piłkę ręczną, siatkówkę 
i koszykówkę. Całkowity koszt budowy boiska wniósł 579 197 zł. 200 000 zł na 
budowę boiska uzyskał Powiat z dotacji Ministerstwa Sportu.

M.Woźniak

* melodia z piosenki „Zawsze z tobą chciałbym być” zespołu Ich Troje

Sylwia Świeściak, przedstawiciel uczniów LO w Wieruszo-
wie dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej 
boisko.



18 listopada 2009 25wieruszów

Odznaczenia prezydenta RP i Order Radości 
wręczone na Uroczystej Sesji Rady Powiatu

W poniedziałek 9 listopada w Wieruszowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu. 

Po przywitaniu wielu znamie-
nitych gości wśród których była 
pani Wojewoda Jolanta Chełmiń-
ska przewodniczący Rady Powia-
tu Andrzej Żóraw w okoliczno-
ściowym wystąpieniu przedstawił 
rys historyczny kształtowania się 
polskiej państwowości na począt-
ku ubiegłego wieku – od schyłku 
rozbiorów i I wojnę światową po-
przez odzyskanie niepodległości, 
II wojnę światową, komunistyczny 
ucisk aż do wolnej Polski- wolnej i 
samorządnej. 

Bardzo ważnym punktem uro-
czystości było wręczenie odzna-
czeń zarówno tych nadanych 
przez Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego jak i tych honorują-
cych zasłużonych dla powiatu.

Przed przystąpieniem do deko-
racji pani Wojewoda stwierdziła: 
„ Przyjechałam do Was z przyjaźnią 
i wielkim szacunkiem. To dzięki pań-
stwa współpracy i zaangażowaniu po-
wiat się tak wspaniale rozwija od lat 

– stając się wzorem do naśladowania. 
To Wasze działania sprawiają, że dziś 
się tu spotykamy, a Wasza praca zo-
stanie dzisiaj doceniona. Bardzo mnie 
to cieszy, muszę się Wam przyznać, że 
zawsze ciepło o Was myślę i stawiam 
za wzór”. 

Jako pierwsze zostały wręczone 
Brązowe Krzyże Zasługi nadane 
przez prezydenta RP. Otrzymali 
je: Bogusława Olszewska, Antoni 
Fojtar, Sylweriusz Głowacki, Hen-
ryk Maślanka, Adam Zych oraz 
Piotr Gołek. 

Wręczenia odznaczeń dokonała 
Jolanta Chełmińska –Wojewoda 
Łódzki w asyście Starosty Wieru-
szowskiego - Andrzeja Szymanka.

Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę została uhonorowana Ire-
na Szymanek Wręczenia dokona-
ła także pani Wojewoda w asyście 
Starosty.

Kolejnym punktem uroczystej 

sesji było wręczenie nagród i wy-
różnień dla osób zasłużonych dla 
Powiatu Wieruszowskiego.

Tytułem Zasłużony dla Powiatu 
Wieruszowskiego zostali uhono-
rowani:

Iwona Szkopińska (pod nie-
obecność z powodu choroby na 
jej prośbę medal odebrał Ryszard 
Olbromski – Przewodniczący 
Rady Miejskiej Wieruszowa), Mi-
chał Kasiński, Józef Rogacki, Jó-
zef Lassota oraz Jerzy Koralewski. 
Wręczenia medali dokonali: Sta-
rosta Wieruszowski oraz Przewod-
niczący Rady Powiatu Wieruszow-
skiego Andrzej Żóraw.

Statuetki 10 lecia - otrzymali: 
Anna Mroczek – Dyrektor Regio-
nalnego Centrum Polityki Spo-
łecznej w Łodzi (statuetkę odebrał 
Dariusz Klimczak – Członek Za-
rządu Województwa Łódzkiego), 
Henryka Sokołowska – Prezes 
Stowarzyszenia „Klub Otwartych 
Serc”, Anna Niesobska – Dyrektor 
Wieruszowskiego Domu Kultury 
a także Józef Niechciał – Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Agrotury-
stycznego Ziemi Wieruszowskiej 

Order Radości 

Szczególnie ważnym punktem 
sesji była Gala wręczenia Orderu 
Radości i statuetki „Powiat Przyja-
zny Niepełnosprawnym” 

Uroczystość miała niezwykłą 
oprawę. Poprzedził ją koncert 
Tomasza Pawłowskiego wraz z ze-
społem. 

Order Radości jest odpowiedni-
kiem Orderu Uśmiechu, a Stowa-
rzyszenie Kulturalne im. Prasedy 
Lemańskiej nagradza nim osoby, 
instytucje i organizacje, które 
bezinteresownie i skutecznie po-
magają osobom z niepełnospraw-
nością.

W skład Kapituły wchodzą dzien-
nikarze, politycy, ludzie kultury 
i nauki, samorządowcy. Kapituła 
swoje siedziby posiada w Warsza-
wie, Krakowie oraz Poznaniu. 
Order Radości otrzymują ludzie, 
którzy w niecodzienny sposób 
pracują na rzecz tych, których los 
naznaczył w sposób szczególny.

„Pewnie zastanawiacie się państwo, 
co to za Stowarzyszenie i kto to Prak-
seda Lemańska – to kobieta, która w 
czasie wojny przygarnęła i wychowała 
28 sierot. Pomagała jej w tym matka. 
Kobiety nie miały żadnego wsparcia, 
robiły to bezinteresownie, z potrzeby ser-
ca- opowiadał Tomasz Pawłowski - 
Prezes Honorowy Stowarzyszenia. 

Nasze Stowarzyszenie poszukuje 
przykładów bezinteresownej i skutecz-
nej pomocy osobom niepełnospraw-
nym. Chcemy pokazywać takie osoby, 
bo często pracują one anonimowo, nie 

afiszując się z okazywanym innym ser-
cem. Bycie docenionym przez Kapitułę 
to bardzo duże wyróżnienie, ta nagro-
da ma swoją rangę, to ukłon w stronę 
osób, które wspierają potrzebujących, 
to takie skromne podziękowanie za ich 
codzienny trud, który często jest ano-
nimowy, niedostrzegany. Dostrzeżenie 
Waszego powiatu to ukłon kapituły za 
podejmowane przez Was działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Choć 
jesteście małym powiatem to macie 
wielkie serca i to się liczy- szczególnie 
w dzisiejszych czasach, gdy o wartości 

człowieka decyduje miejsce po przecin-
ku”.

Symboliczną nagrodę przekaza-
no na ręce Andrzeja Szymanka, 
Starosty Wieruszowskiego. W po-
dziękowaniu za nagrodę Andrzej 
Szymanek stwierdził, że jest to 
nagroda dla wszystkich ludzi do-
brej woli i wielkiego serca, którzy 
zajmują się pracą na rzecz innych 
osób w powiecie wieruszowskim. 
Gorąco podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do takiego 
wyróżnienia powiatu.

W dalszej części, po symbolicz-
nej laudacji, starosta Szymanek 
złożył przysięgę pomocy niepeł-
nosprawnym, przełknął na dowód 
odwagi kielich soku z cytryny, po 
którym się oczywiście uśmiechnął; 
po czym został pasowany na Kawa-
lera Orderu Radości. 

Oprócz Starosty Wieruszowskie-
go wyróżnieni zostali: Marian 
Aderski – od kilkudziesięciu lat 
służący osobom potrzebującym 
oraz Marek Czarnecki- dyrektor 
PCPW w Oleśnicy.

Choć był to- niewątpliwie najważ-
niejszy punkt Gali to na tym sesja 
się nie zakończyła. Głos zabrał 
Starosta Andrzej Szymanek, któ-
ry chciał podziękować wszystkim 
tym, bez pracy i zaangażowania 
których powiat nie zostałby tak 
wyróżniony.

„ Zdaje sobie sprawę z tego, że na tą 
nagrodę pracowało wiele osób, to wspól-
na praca na rzecz niepełnosprawnych 
przyniosła korzyści i Powiatowi jako 
całości i poszczególnym osobom, któ-
rym ułatwiamy życie. Chciałbym w 
tym miejscu wszystkim za to podzię-
kować a korzystając z okazji wręczyć 

list gratulacyjny z podziękowaniami 
za dotychczasową pracę oraz pamiąt-
kowy medal”.

Medale i list pamiątkowe otrzy-
mali: 

Władysław Skwarka – Dyrektor 
Oddziału Łódzkiego Państwo-
wego Funduszu Osób Niepełno-
sprawnych

Henryka Sokołowska – Prezes 
Stowarzyszenia Integracyjnego 
„Klub Otwartych Serc” w Wieru-
szowie

Bożena Ferdynus – Dyrektor 
DPS Chróścin-Wieś

Urszula Dela – Dyrektor DPS 
Chróścin-Zamek

Elżbieta Ochocka – Kierownik 
PCPR w Wieruszowie

Grażyna Wójciak – Dyrektor 
PUP w Wieruszowie

Barbara Kucia – Dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Wieruszowie

Paweł Szandała – Kierownik 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Wieruszowie

Marian Kazuś – Dyrektor Ze-
społu Szkół Nr 2 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Wieruszo-
wie

Iwona Jamruz – Dyrektor Ze-
społu Szkół w Tyblach

Jarosław Siedlecki – Prezes 
Stowarzyszenia „JMR Edukacja i 
Praca” w Wieruszowie

Grażyna Kowal - Przewodniczą-
ca Koła Polskiego Związku Nie-
widomych w Wieluniu

Janina Moska – Prezes Stowa-
rzyszenia Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział w Wieruszowie

Michał Gasztych – Prezes Sto-
warzyszenia Profilaktycznego 
„Alternatywa” w Wieruszowie

Adam Gosławski – Prezes Sto-
warzyszenia „Pomocny Dom” w 
Chróscinie

Kazimiera Chrobot – Prezes 
Stowarzyszenia Integracyjnego 
„Rodzina” w Lututowie

Jadwiga Podejma – Przewodni-
cząca Rady Społecznej ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Wieru-
szowie

Mirosław Dębski – Dyrektor 
Domu Wczasów Dziecięcych 
TPD w Głazie.

M.Woźniak

Uroczystą sesję zakończył występ artystów z Warsztatów Te-
rapii Zawodowej w Wieruszowie i Domu Pomocy Społecznej 
Chróścin Wieś.
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SREBRNA SZTAFETA Z GIMNAZJUM NR 2
W dniu 28 października odbył się Finał Wojewódzki Sztafetowych Biegów 

Przełajowych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Miejscem zmagań sporto-
wych były tereny Centrum 
Zajęć Rekreacyjnych w Łodzi. 
Zawody odbywały się z podzia-
łem na kategorie:

- szkoły podstawowe
15 x 800 m - dziewczęta
15 x 1000 m - chłopcy
- gimnazja
10 x 800 m - dziewczęta
10 x 1000 m - chłopcy
Organizatorzy przygotowali 

w sumie dwie trasy : A i B. 
Powiat Wieruszowski repre-

zentowała drużyna dziewcząt 
z gimnazjum w Zespole Szkół 
nr 2 im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Aby uczestniczyć w 
ostatnim szczeblu tych zawo-
dów zawodniczki zwyciężyły 
eliminacje powiatowe w Wie-
ruszowie i eliminacje rejono-
we w Konopnicy z dość dużą 
przewagą nad pozostałymi 
drużynami. 

Ogromny stres towarzyszył 
im w drodze do Łodzi, gdzie 
miał odbyć się finał. Po uro-
czystym otwarciu imprezy, 
sportowcy udali się na obejście 
trasy. Wielkie było zdziwienie 
dziewcząt, gdy dowiedziały 
się że nie będą musiały zma-
gać się z zeszłoroczną trasą, z 
najwyższym w okolicy wznie-
sieniem. Płaska trasa wywoła-
ła pozytywne emocje w gru-
pie. Z każdą minutą, dzielącą 
dziewczyny od startu wzrasta-
ło napięcie. Wiary w siebie 
dodawała im ich nieoceniona 
trenerka, Pani Bernardyna 
Wilk.O godzinie 12.00 nastą-
pił start sztafet gimnazjalnych 
dziewcząt. Na linii wyznacza-

jącej początek biegu stanęło 
12 zawodniczek w tym repre-
zentantka Wieruszowa – Klau-
dia Wolska. Ukończyła swoją 
zmianę na dobrej drugiej 
pozycji, pozostawiając wiele 
zawodniczek w tyle. Na dru-
giej zmianie pobiegła Kasia 
Wróbel, która wyprowadziła 
sztafetę na pierwsze miejsce, 
uzyskując dużą przewagę nad 
pozostałymi zawodniczkami. 
Przekazała pałeczkę trzeciej 
zmianie – Magdzie Olbrych. 
Madzia dała z siebie wszyst-
ko, dogoniła ją tylko jedna 
zawodniczka z Aleksandrowa. 
Czwarta zmiana w wykonaniu 
Marty Kukuły była również 
bardzo dobra, choć spadły-
śmy na 3 pozycję. Biegająca 
na piątej pozycji Kasia Bara-
niak utrzymała dobre trzecie 
miejsce, nie dając szans na wy-
przedzenie pozostałym dziew-
czętom. Nadzieję na lepsze 
miejsce dała drużynie Kamila 
Niechciał. Zawodniczka nie 
zawiodła, dając z siebie 200% 
możliwości, wyprowadziła 
sztafetę na pierwsze miejsce! 
Kolejną, siódmą zmianę pobie-
gła Weronika Jabłońska, która 
mimo wcześniejszej choroby 
ukończyła bieg na 2 pozycji. 
Kosztowało ją to wiele sił ale 
było warto! Następnie pałeczkę 
przejęła Ania Moska, nadzieje 
na medal stawały się coraz bar-
dziej realne. Ania powiększyła 
przewagę nad biegnącą za nią, 
zawodniczką.. Na kolejnej, 
dziewiątej zmianie biegła Aldo-
na Pelińska, która mimo cho-
roby uzyskała imponujący czas 
i utrzymała wysokie, drugie 

miejsce. Najwięcej emocji do-
starczyła nam zmiana Doroty 
Karbowskiej, kończącej drama-
tyczny wyścig. Dorota pokazała 
swoim biegiem wielką klasę. 
Mimo upadku kilka metrów 
przed metą, wstała i ukończy-
ła bieg na wspaniałym drugim 
miejscu! W „Srebrnej ekipie” 
zapanowało szaleństwo. Ra-
dość, wzajemne gratulacje i łzy 
szczęścia trwały bez końca. 

Warto również wspomnieć, że 
nasze zawodniczki stały na dru-
gim stopniu podium, tuż obok 
rywalek ze szkół sportowych.

1 miejsce – Zespół Szkół Spor-
towych Aleksandrów Łódzki

2 miejsce – Gimnazjum Nr 2 
w Wieruszowie

3 miejsce – Zespół Szkół Pry-
watnych Opoczno 

Po ukończeniu wszystkich 
biegów odbyły się dekoracje. 
Trener drużyny – p. Bernardy-
na Wilk odebrała puchar wraz 
z medalami, które potem wrę-
czyła swoim dziewczynom. 

Wielki wkład w sukces miały 
również zawodniczki rezerwo-
we: Ania Kamler i Aldona Szy-
manek. Dziewczęta dzielnie 
dopingowały swoje koleżan-
ki podczas biegu, ale także 
wspierały zawodniczki przygo-
towujące się do startu. 

Udział w zawodach nie byłby 
możliwy, gdyby nie hojność 
sponsorów, Pana Dyrektora 
mgr Mariana Kazusia i Rady 
Rodziców, którym bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

Kasia Wróbel
Kamila Niechciał

Lututowska Biesiada
W sobotę 14 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie 

odbyła się X Biesiada Zespołów Folklorystycznych i Kapel Podwór-
kowych Powiatu Wieruszowskiego. 

Obszerny materiał z imprezy już w kolejnym numerze ITP.
Red. 

Sokolniki: był i taniec...

Kwiaty w hołdzie dla 
walczących o niepodległość

10 listopada w przededniu Święta Niepodległości pod Pomni-
kiem Ku Czci Poległych w Walkach o Niepodległość Polski w la-
tach 1914-1920 oraz Poległych i Pomordowanych w latach 1939-
1945 w Wieruszowie delegacje samorządowców, kombatantów, 
jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, partii politycznych, 
związków zawodowych, szkół i obywateli złożyły kwiaty będące do-
wodem wdzięczności i pamięci o walczących. 

„Ojczyzna nasza naznaczona jest grobami tych, którzy polegli za 
to, byśmy dziś żyli w wolnym kraju, byśmy mogli się tu dzisiaj spo-
tkać. Dziś oddajemy hołd tym, którzy złożyli najwyższą ofiarę za 
naszą małą Ojczyznę”

Złożenie wiązanek poprzedziła uroczysta msza święta w intencji 
„Za Ojczyznę” odprawiona w Kościele pod wezwaniem Nawiedze-
nia NMP Wieruszów - Podzamcze. Na obchody Dnia Niepodległo-
ści zaprosiła Burmistrz Wieruszowa Iwona Szkopińska.

MON
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Lututów

Turniej Par 
Brydża Sportowego

Już po raz trzeci w dniu 11 listopada jest organizowany 
w Lututowie Turniej Par Brydża Sportowego. 

Organizatorem jest Zarząd Sekcji Brydżowej. Co prawda niektó-
rzy twierdzą, że to zwykła gra w karty, ale kiedy wprowadzamy za-
sady obowiązujące na turniejach i prowadzimy zapis porównujący 
wyniki to każdy może ocenić swój poziom gry a w przyszłości pra-
cować nad systemami licytacyjnymi. Po rozegraniu dwóch tur roz-
grywek po dziesięć rozdań zwycięzcami zostały następujące pary 
brydżowe:

I miejsce para Tadeusz Majchrowicz i Edward Perdek – 52 punk-
ty

II miejsce para Danuta Wróbel i Marian Wróbel – 49 pkt
III miejsce para Jarosław Skotarski i Wacław Zabłocki – 47 pkt
IV miejsce - Jan Nawrocki z rodziną – 45 punktów.
Drobne upominki zwycięzcą wręczył radny Jarosław Skotarski. 

Turniej doszedł do skutku dzięki pomocy finansowej Gminy Lutu-
tów. Zarazem serdecznie zapraszamy na treningi brydżowe w każ-
dy piętek w godzinach od 17 do 18 do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lututowie. Przy liczniejszej frekwencji proponujemy zorganizo-
wanie rozgrywek.

Wacław Zabłocki

Pamiątkowe zdjęcie

INFORMACJE z Urzędu Miejskiego

UWAGA!
WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Burmistrz Wieruszowa informuje, że 1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia do 
ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004. Dlatego też, przedsiębiorcy zobowiąza-
ni są do końca 2009 roku dokonać aktualizacji swoich zaświadczeń o wpisie poprzez przekwalifi-
kowanie przedmiotu wykonywanej działalności z kodów PKD 2004 na PKD 2007. 

Około 30 przedsiębiorców dziennie dokonuje takiej zmiany klasyfikacji bezpłatnie w Urzędzie 
Miejskim w Wieruszowie w godzinach pracy Urzędu. 

Każdy przedsiębiorca chcący dokonać zmiany klasyfikacji proszony jest o zabranie ze sobą do-
wodu osobistego, numeru NIP oraz zaświadczenia z Urzędu Statystycznego nadającego nr RE-
GON. 

Wnioski wraz z instrukcją wypełniania są dostępne na naszej stronie internetowej www.wieru-
szow.pl w zakładce „jedno okienko”. 

Pełna informacja na temat klasyfikacji PKD dostępna jest na serwerze Głównego Urzędu Staty-
stycznego www.stat.gov.pl/klasyfikacje .

JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

W dniu 7 listopada 2009 roku w Wieruszowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość jubi-
leuszu pięćdziesięciolecia pożycia par małżeńskich połączona z wręczeniem dwunastu parom 
medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

W uroczystości uczestniczyły rodziny, grono przyjaciół jubilatów oraz zaproszeni goście : An-
drzej Małys Zastępca Burmistrza Wieruszowa, Józef Wróbel Członek Zarządu Powiatu Wieru-
szowskiego, Ksiądz Dziekan Henryk Orszulak, Ojciec Przeor Piotr Jagiełło oraz Ksiądz Proboszcz 
Karol Galewski.

ZAWIADOMIENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Na podstawie 33 ust. 1, w związku z art. 29, 30, 35, 55 ust. 1 oraz art. 79 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), w 
związku z wszczętym w dniu 20.05.2009r. postępowaniem w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego 
na budowie budynku stanowiącego punkt przyjęć klientów oraz podręczny 
magazyn odpadów, a także usytuowanie wagi najazdowej, na wniosek firmy 
„DAWMET” Dawid Kasprzak przy ul. Mirkowskiej 6, 98-400 Wieruszów oraz 
przystąpieniem do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
w/w przedsięwzięcia informujemy o możliwości składania uwag i wniosków 
dotyczących w/w postępowania.

Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrze-
śnia 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz 
Wieruszowa, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgod-
nień jest Starosta Wieruszowski, pełniący funkcję Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Wieruszowie.

Raport wraz z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożony jest do wglądu w Urzę-
dzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 73. 

Termin składania uwag i wniosków wynosi 21 dni, tj.: od dnia 19 listopada 2009r. 
do dnia 2 grudnia 2009r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w wyżej określo-
nym terminie jest Burmistrz Wieruszowa. Wnioski złożone po terminie pozostawia 
się bez rozpatrzenia.

Zastępca Burmistrza
  /-/ Andrzej Małys

Prosna Wieruszów ma 85 lat!
Wieruszowski Klub Sportowy Prosna ma już 85 lat. Z tej to okazji w najbliższy piątek 20 bm. odbędą 

się uroczystości jubileuszowe podczas których będzie okazja do zaprezentowania dorobku klubu, 
spotkania się wielu pokoleń zawodników, działaczy oraz jego sympatyków, a także uhonorowania 
najbardziej zasłużonych jego członków. 
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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) 79 15 200
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 sku-
teczności tel. 606175919

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie po ka-
pitalnym remoncie o pow. 58 
m2, II piętro, ul. Fabryczna w 
Wieruszowie. Tel. 888 019 989 
(2.12) I
Sprzedam komfortowe mieszka-
nie o pow. 58m2 II piętro przy 
ul. Fabrycznej w Wieruszowie. 
tel. 888 019 989 (2.12) I
Sprzedam dom z ogrodem i bu-
dynkiem pod działalność gospo-
darczą na działce 15-arowej. Po-
siadłość ogrodzona, swobodny 
wjazd i wyjazd z posesji, dobra 
lokalizacja - Dzietrzkowice k./ 
Wieruszowa. Tel. 667 475 882 
(2.12) I
Sprzedam mieszkanie w Wieru-
szowie o pow. 40 m2. Tel. 604 
491 215 (2.12) I
Sprzedam mieszkanie o pow. 35 
m2 w Wieruszowie na ulicy Fa-
brycznej. III piętro. Tel. 66 377 
558, 608 05 05 96 (2.12)
Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we , własnościowe, z garażem i 
działką. W bloku SKR Sokolniki. 
BEZCZYNSZOWE. Tel. 663 137 
175 (2.12)
Sprzedam mieszkanie o pow. 

48,17m2 w Wieruszowie; I pię-
tro; lokal składa się z 3 pokoi, 
kuchni, łazienki i przedpokoju. 
Tel. 509 855 632 lub 504 760 596 
(25.11) I
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 26 arów w miejscowości Niwi-
ska 8 km od Wieruszowa. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 071 37 36 711 lub 
kom. 507 970 751 (25.11) I
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 20 arów w miejscowości Kowa-
lówka przy drodze Wieruszów-Cies-
szęcin. Tel. 603 893 504 (25.11) I
Sprzedam mieszkanie o pow. 75m2, 
3 pokoje, II piętro. Oś. Murator 
Kępno. Tel. 667 728 000 (18.11) I
Sprzedam dom w stanie surowym, 
bugalow na działce o pow.35 arów 
w Opatowie.Tel.62 78 18 654 
(18.11) K
Sprzedam mieszkanie w bloku na 
ul. Fabrycznej w Wieruszowie. tel. 
605 081 931 (18.11) I
Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe z balkonem po generalnym 
remoncie, na osiedlu Fabryczna 
w Wieruszowie. Tel. 666 724 441 
(18.11) I
Sprzedam 60 arów ziemi w Ga-
lewicach może być na działkę 
budowlaną (szer. 34m), droga 
asfaltowa, woda, kanalizacja, te-
lefon, prąd przy samej działce. 
Tel. 062 78 38 126 (18.11) I
Sprzedam działkę rolną z moż-
liwością przekształcenia na bu-
dowlaną o pow. 51 arów w miej-

scowości Pieczyska. Tel. 606 435 
724 (18.11) 
Sprzedam nieruchomość w 
Ochędzynie Nowym przy trasie 
E8 wraz z budynkami na dzia-
łalność gospodarczą np. Stolar-
stwo, Warsztat samochodowy. 
Pow. działki 2,70 ha, budynki 
ok. 190m2 wysokie. Tel. Tel. 
604 173 083 (st.)
Sprzedam dom piętrowy o pow. 
11 x 12m2, częściowo podpiw-
niczony + pomieszczenia go-
spodarcze: I – pow. 6 x 9m2 na 
parterze, pomieszczenia gospo-
darcze, piętro, salon kominko-
wy; II – pow. 6 x 4m2, parter, 
pomieszczenia gospodarcze, 
piętro salon, biblioteka, działka 
o pow. 525 m2. Kępno, oś. Mści-
woja, ul. Armii Krajowej 11, Tel. 
604 173 083 (st.) I
Sprzedam siedlisko w Osieku 
- Zamość. Budynek mieszkalny 
(zb. z bali) wymiary: dł. 13.3, szer. 
7.9 wraz z pozostałymi zabudowa-
niami dowolna wielkość działki. 
Możliwość zakupienia gruntów 
pow. 1 ha. Tel. 600 352 284 (st.)
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 400 m2 (20x20m) w Bole-
sławcu. Cena: 6.000zł. Tel. 600 
352 284 (st.)
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 działki budowlane- 
uzbrojone w Sycowie i Stradomii 
Wierzchniej. Tel. 601 769 393, 
505 060 720 (K)
Sprzedam działki budowlane 
w Osieku; po jednej i drugiej 
stronie działki postawiony las. 
Działki znajdują się w terenie 
zabudowanym Tel. 600 352 
284 (st.)

NIERUCHOMOŚCI
/WYNAJMĘ 

/DO WYNAJĘCIA
Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą na Muratorze. 
Tel.886 023 638 (25.11) K
Wynajmę mieszkanie o pow. 
66m2 w centrum Wieruszowa 
po kapitalnym remoncie, I pię-
tro, centralne ogrzewanie. Tel. 
62 58 10 714 lub 62 58 10 288 
(18.11) I
Do wynajęcia lokal w centrum 
Kępna około 50 m2.Tel. 601 56 
30 74 (18.11) K

MOTORYZACYJNE
Sprzedam samochód ROVER 
416 sedan 5-cio drzwiowy, 
1600cm3 benzyna, stan perfek-
cyjny. Rok prod. 2000, pełne 
wyposażenie, srebrny metalic. 
Auto sprowadzone z Niemiec, 
już po opłatach!! od 1-ego wła-
ściciela, atrakcyjna cena, RO-
VER PRODUKOWANY JEST 
NA PODZESPOłACH HON-
DY! kontakt pod nr. tel. 722 
220 140 (25.11)
Fiat Cinquecento rok 
prod.1996, kolor czerwony. 
Pierwsza właścicielka. Ważne 
ubezpieczenie i przegląd (do 
marca 2010r) Tel. 63 823 309 

(2.12)
Sprzedam Peugeot 206 (2 
drzwiowy) wiśniowy, rok.
prod.1999, przebieg:156 tys. 
km. Tel 793 399 571 (2.12)
Sprzedam Renault Megane  
Heczbeg 1997r. poj. 1600 inst. 
gazowa (roczna) 5 drzwi, szary 
metalik, 160 tys. km przebieg, 
wspomaganie, central zamek, 
ABS, szyby elektryczne, Abri-
go, bezwypadkowy, stan bardzo 
dobry kupiony Salon Polska I 
właściciel. Cena 7 900zł. Tel: 
609 184 142  (25.11) K
Sprzedam opony zimowe - duży 
wybór do osobowych i busów 
Tel: 790 810 523 (25.11) K
Opel Vectra 1.6, rocznik 97, in-
stalacja gazowa, Fiat Seicento 
900, rocznik 2000,Cinquecen-
to 900,rocznik 1996. Tel. 606 
626 083 (18.11) K
Sprzedam Żuka A 07 rocznik 
1989. instalacja gazowa. Cena 
1.800 zł Tel. 62 78 462 86 
(18.11)
Renault Megane 1996r. 16 ben-
zyna, szary metalic,5 drzwi, kli-
matyzacja, el.szyby, 2 poduszki 
pow. centralny zamek, radio. 
Garażowany, zadbany, przegląd 
do paźdz. 2010r. Cena 8.800 zł 
Tel. 605 630 420 (18.11) I
Sprzedam Citroen C-15 rok 
prod. 1998, Diesel poj. 1,8 ko-
lor biały. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 604 173 083 (st.) 
Sprzedam Bizona Z 056 w sta-
nie dobrym 1030 MTH  Tel. 
601 167 354 (02.12)

PRACA – DAM
Poszukuję kobiety do Tele-
marketingu w celu umawiania 
spotkań biznesowych – branża 
telefonia komórkowa – sieć 
ORANGE. Wymagania: wy-
kształcenie średnie lub wyższe, 
mile widziana łatwość nawiązy-
wania kontaktów z klientem. 
Tel. 501 610 643 lub 504 273 
727 (2.12) I
Zatrudnię traktorzystę oraz 
panią do pracy przy hodowli 
bydła, Gospodarstwo Rolne Ry-
niec (gm. Rychtal). Tel. 0660 
756 361 (25.11) I
Przyjmę na praktyczną naukę 
w zawodzie sprzedawca. Miej-
sce odbywania nauki w sklepie 
spożywczo - przemysłowym w 
Wieruszowie. Tel. 721 604 555 
(st.)
Eurobank partner w Ostrzeszo-
wie poszukuje pracownika na 
stanowisko Młodszy Doradca 
Klienta. Szczegóły : www.info-
praca.pl pod hasłem Ostrze-
szów. 
Szukamy do współpracy osób z 
doświadczeniem w Funduszach 
Emerytalnych do współpracy 
jako doradcy finansowi. Nie-
normowany czas pracy praca 
nie na etacie tel. 669 018 757, 
661 197 023 (PM)

PRACA – SZUKAM
Szukam pracy jako opiekunka 
do dziecka. Możliwość opieki u 
mnie- wraz z moim 13-sto mie-
sięcznym dzieckiem. Okolice 
Osieka. Tel. 693 343 269 lub 
722 102 170 (2.12)
Zaopiekuję się osobą starszą. 

Tel. 062 58 10 443 wieczorem 
(18.11) I
Mężczyzna lat 27 z doświad-
czeniem w pracy biurowej, 
dobrą znajomością języka an-
gielskiego, rzetelny i odpowie-
dzialny poszukuje pracy. Tel. 
888 170 743 (18.11) 

SPRZEDAM
Sprzedam silnik elektryczny 
11KW i piłę tarczową z silni-
kiem. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 062 78 61 452 (9.12) K
Sprzedam drzewo do kominka. 
Tel. 0 603 241 068 (2.12) I
Sprzedam drewno opałowe 
- sosna do ogrzewania C.O. i 
angielki Transport gratis. Tel. 
721 534 543 (2.12) I
Sprzedam budynek mieszkalny 
o pow. użytkowej 130m2 w bu-
dowie szeregowej na Murato-
rze.Tel.886 023 638 (25.11) K
Sprzedam nowy generator prą-
du 220/380 V moc 96 KW Tel: 
693 471 319  (25.11) K
Sprzedam w bardzo dobrym 
stanie: biurko pod komputer, 
głośniki firmy LOGITECH, 
klawiaturę + myszkę oraz 
NOWE OPONY ZIMOWE FIR-
MY FULDA14” 165/70. Tel. 
603 904 707 lub 721 150 200 
(18.11) I
Sprzedam odpad ziemniaka 
jadalnego. Tel. 062 78 14 133 
(18.11) I
Sprzedam owczarki niemieckie 
długowłose i krótkowłose. Tel. 
0 62 78 48 172 lub 0723 455 
240 
Sprzedam szyby z cieplarni 
grub. 4mm, szer. 62cm, dług. 
74cm. Cena: 2zł / szt. Tel. 062 
78 38 126 (18.11) I
Sprzedam piec używany C.O. 
4m2, 27kW. Tel. 669 476 106 
(18.11) I
Sprzedam Ciągnik URSUS 
C360 oraz pług 3-skibowy 
GRUDZIĄDZ. Tel. 885 981 
584 (18.11) I
Tanio nowe notebooki! 4 lat 
gwarancji. Tel. 666 815 549 
(01.12 A)

KUPIĘ
Kupię książki używane. Dojazd, 
gotówka. Tel. 509 675 586 
(30.12) I

USŁUGI
Usługi ciesielsko – dekarskie. 
Szybkie, solidnie wykonanie. 
Tel.608 029 813 (2.12) K
Transport lawetą. Tel.695 501 
521(18.11) K
Urządzę przyjęcia na każdą 
okazję – smacznie, elegancko 
i niedrogo. Tel. 691 563 059 
(18.11) I
Usługi dekarsko – blacharskie 
w przystępnej cenie. Tel. 667 
345 478 (23.12) I
Wykonujemy altany ogrodowe, 
domki działkowe, ocieplane 
budy dla psów. Tel. 721 269 
724 (2.12)
Nowo otwarte Studio Mody 
- Wieruszów, ulica Kaliska 2. 
Włoskie kolekcje i nie tylko 
w cenie producenta. tanio, 
modnie i szykownie. Przyjdź i 
sprawdź, bo warto. Zaprasza-
my!
Usługi remontowo –budow-
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MECHANIKA 
pojazdów, 

BLACHARSTWO, 
ustawanie zbieżności kół.

Mirków 112

Tel. 062 78 40 224 
lub 723 655 155

(2
5.

11
) 2.1

2 

„KOLEKTORY 
SŁONECZNE”

„MONITORING”
„NAPRAWY AGD”

Tel. 607 130 476

Kępno, ul Kilińskiego 8
 tel. 62-583-03-16, 0602-722-948
www.arena.nieruchomosci.pl

„POLECAMY CIEKAWE 
NIERUCHOMOŚCI:

1. Kępno - centrum, kamieniczka 
250m2 na działce 823m2 + 
pomieszczenia gospodarcze, idealna na 
inwestycje
2. Kępno okolice ul Wieluńskiej, 
dom 180m2 na działce 1200m2+ 
pomieszczenia magazynowe 250m2
3. Kępno- centrum, obiekt 500m2 na 
działce 1400m2, dobra lokalizacja.
4. Kępno -Osiny dom 200m2, działka 
1000m2 do wykończenia 170.000zł
5. Kępno dom 280m2, działka 500m2, 
cena 270.000zł, może być dwurodzinny
6. Wieruszów 48m2, 2pok. balkon, 
zadbane

PILNIE poszukujemy dla naszych 
klientów mieszkań, domów, lokali 
handlowych.”

DEKARSTWO
USŁUGI DEKARSKIE
Wkłady kominkowe z 

blachy kwasoodpornej.
Tel. 697 884 991 2.1

2


www.kepno01.wgn.pl 

62/78-277-57, 601-560-477 

N A  S P R Z E D A ś: 
- dom, Wieruszów, 200 m2/507 m2, 
350.000 zł  
- dom, Słupia/Bralin, 110 m2/3,10 ha, 
300.000 zł 
- dom , Kępno 110/1300m2 , 320.000 zł   
- kamienica, Kępno  1000/1500m2 , 
720.000 zł ,  
- tereny rekreacyjne Hanulin 10 ha, 3,0 mln 
- dom, Bralin 80/1,0 ha, 260.000 zł,  
- mieszkanie, Kępno, 
4pok/81m2,0/IVp,220.000 zł 
- działki budowlane, Rychtal-Osiedle, 
27zł/m2  
- dom-willa ,Kępno 110/800m2 720000m2
- teren, Weronikopole 2,42 ha 130.000 zł  
- wynajem biura Kępno 100m2 25zl/m2  
- boks garaŜowy, Kępno , 18.000 zł , 
- bar trasa Nr 8 500/3000m2  1,5 mln  

02
.12

Lokal 
do wynajęcia 

pod 
działalność gosp. 

o pow. 30m2, 
centrum miasta 

Wieruszów. 
Tel. 793 175 705

lane: budowa budynków od 
podstaw, maszynowe tynki wa-
pienno – cementowe, gipsowe 
i szlachetne, docieplanie styro-
pianem budynków, montaż re-
gipsów poddaszowych, kładze-
nie płytek itd. Tel. kom. 507 
499 162 (25.11) I
Gabinet weterynaryjny TOM-
VET Lek. wet. Tomasz Roszyk, 
ul.Kordeckiego 29, 98-400 Wie-
ruszów. Tel. 787 796 661 www.
tom-vet.strefa.pl  (25.11) I
Płytki, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, panele, itp. Tel.660 
740 642 ( 18.11) K
Tynki posadzki, montaż drzwi 
i okien, docieplenia, regipsy, 
płytki. Tel.600 198 461(18.11) 
K
DOSTAWA GAZU NA TELE-
FON Wieruszów i okolice do 
6km. Tel. 604 665 277 lub 062 
58 10 509 (9.12) I
Rzetelnie i tanio naprawy w 
domu klienta pralek, lodówek, 
zmywarek, kuchenek gazo-
wych. Montaż klimatyzacji. Do-
jazd i naprawa w dniu zgłosze-
nia! Wieruszów ul. Warszawska 
86a. Tel. 0 607 419 958 (9.12) 
I
USŁUGI REMONTOWE: 
GLAZURA, TERAKOTA, MA-
LOWANIE, ZABUDOWY G/K 
KOMINKI itd. POWYŻEJ 1 tys. 
zł - RABAT. Tel. 606 585 120 
lub 662 360 298 (2.12) I
Profesjonalne usługi remonto-
wo budowlane. Tel.509 543 677 
lub 668 383 147 (7.01.2010) K
Naprawa sprzętu AGD montaż  
i klimatyzacji - Cieśla Sławomir 
ul. PKWN 8, 98-400 Wieruszów. 
Tel. 062 784 11 06 lub 501 444 
925 (2.12) I
SEZAM Szybka pożyczka go-
tówkowa bez poręczycieli, Wie-
ruszów i okolice. Tel. 515 132 
690 lub 602 556 778 (18.11) I
Usługi transportowe – przepro-
wadzki, przewóz aut, towarów 

do 3,5 tony, maszyn i urządzeń 
- tanio i solidnie. Tel. 607 612 
485 (6.01) I
Wylewki posadzki maszynowe, 
stropy, fundamenty, tanio, 
szybko, solidnie. Tel. 609 607 
337 (25.11) I
Usługi remontowo – budowla-
ne. Tel. 0 514 224 173 (25.11) 
I
Strzyżenie psów- Salon Pielę-
gnacji Zwierząt w Kępnie, Al. 
Marcinkowskiego. Miła ob-
sługa, niskie ceny. Serdecznie 
zapraszamy. Tel. 604 813 051 
(st.) I
Docieplanie budynków przez 
wdmuchiwanie Granulatu sty-
ropianowego w kanały ścienne. 
TEL. 692 604 062 (25.11) K
Przezwajanie silników, napra-

wa elektronarzędzi „Celma”, 
„Bosch”, „Makita” w rozlicze-
niu przyjmę spalone silniki lub 
kupię. Baranów. Tel. 062 78 18 
273 lub 0 601 806 707 (31.12) 
BHP – mgr inż. specjalista pro-
wadzi doradztwo, szkolenia, 
ocena ryzyka zawodowego. Wiad. 
tel. (062) 78 19 924. (b)

NAUKA
/KOREPETYCJE

JĘZYK FRANCUSKI – nauka, ko-
repetycje i konwersacje. Tel. 062 
78 41 875 (25.11) I
Korepetycje z języka niemieckie-
go, wszystkie poziomy nauczania. 
Wieruszów. Tel. 0 605 733 165 
(2.12) I
Angielski od podstaw - korepety-
cje. Tel. 511 945 503. (26.10 DC)

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

TOWARZYSKIE
Kawaler bez nałogów, szczery, 
uczciwy z mieszkaniem, lat 37, 
180 cm, pragnę założyć szczę-
śliwy związek małżeński - ślub 
kościelny; pozna uczciwą, wier-
ną i niepalącą panią w wieku 
29 – 45 lat. Kontakt tel. (0 62) 
731 64 93 dzwonić po godz.18 
– tej, prosić Janka; e-mail: ja-
nusz196@wp.pl (30.12) I
Poznam miłą panią do nie-
zobowiązujących spotkań to-
warzyskich. Tel. 781 130 083 
(28.01)

Informacje z powiatu wieruszowskiego

Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym
Przy siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie i 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wieruszowie, wykonano zada-
nie polegające na przebudowie 
placu manewrowego z wyzna-
czeniem parkingu dla niepeł-
nosprawnych oraz przebudowie 
schodów wejściowych i monta-
żu dźwigu dla osób niepełno-
sprawnych. Całkowity koszt tego 
przedsięwzięcia wyniósł 269 833 
zł. Dofinansowanie ze środków 
PFRON 134 916 zł.

W Galewicach natomiast za-
kończono zadanie „Przebudo-
wa dojazdu dla osób niepełno-
sprawnych i montaż dźwigu dla 
osób niepełnosprawnych do 
budynku Ośrodka Zdrowia w 
Galewicach”. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł 72 236 zł. 50% 
kosztów zostało sfinansowane ze 
środków PFRON.

Drogi 
dojazdowe

W obrębie wsi Wiewiórka i 
Wójcin, Powiat Wieruszowski  
zmodernizował drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych na długości 
1,300 km. Kolejną zmodernizo-
waną drogą do gruntów rolnych  
jest odcinek długości 1,500 km. 
w Sokolnikach.

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 471 088 zł. Na w/w inwestycje Powiat Wieruszowski dostanie dotację z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w wysokości 235 544 zł.

Informacje dotyczące samorządu powiatowego,
Stefan Pietras Sekretarz Powiatu

Tel. 062 78 31 987 Tek. kom. 601 154 750

Winda przy Ośrodku Zdrowia w Galewicach.

Zmodernizowane wejście do siedziby PCPR i PUP w Wie-
ruszowie.

http://www.tom-vet.strefa.pl
http://www.tom-vet.strefa.pl
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23.10-21.11 to 
zodiakalne Skorpiony

Przyszły na świat
Dnia 9.11.2009 r. o 
godz. 8.55 urodził 
się Tomasz, syn 
państwa Elwiry i 
Pawła Witków z 
Hanulina. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 3620 g i 
miał 58 cm.

Dnia 9.11.2009r. 
o godz. 20.10 
urodziła się córka 
państwa Kamili i 
Mateusza Kotow-
skich z m. Klatka. 
W dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3170 g i miała 
52 cm.

Dnia 11.11.2009 r. 
o godz. 20.55 uro-
dził się Julian, syn 
państwa Aldony i 
Dariusza Kowalczy-
ków ze Stradomii 
Wierzchniej. W 
dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
3950 g i miał 
58 cm.

Dnia 4.11.2009 r. o 
godz. 19.05 urodził 
się syn państwa 
Donaty i Pawła 
Trosków ze Słupi 
pod Bralinem. W 
dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
4060 g i miał 
57 cm.

Dnia 11.11.2009 r. 
o godz.17.25 uro-
dził się Szymon, 
syn państwa Anety 
i Piotra Krzanów 
z m. Gołębica. W 
dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
3650 g i miał 
52 cm.

Dnia 9.11.2009 r. o 
godz. 8.30 urodziła 
się Vanessa, córka 
państwa Agnieszki 
i Mirosława Roma-
niszynów z Nowej 
wsi Książęcej. W 
dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
4020 g i miała
56 cm. 

Dnia 12.11.2009r. 
o godz. 7.55 uro-
dził się Patryk, syn 
państwa Małgo-
rzaty Wołoszczuk i 
Tomasza Kaczmar-
ka z Wieruszowa. 
W dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
3320 g i miał 
54 cm.

Obchody Święta Niepodległości 
w Gminie Galewice

10 listopada 2009 r. w Sali Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Galewicach 
odbyła się uroczysta akademia z 
okazji 91 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uczniowie 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Galewicach pod kierunkiem pani 
Katarzyny Górki i pani Katarzyny 
Staszczyk przypomnieli o wydarze-
niach, jakie miały miejsce w naszym 
kraju w latach 1772 – 1918. Po 123 
latach niewoli nasze państwo znów 
było niepodległe. 

Wykonawcy opowiedzieli o po-
wstaniach, uczcili pamięć poległych 
oraz odśpiewali pieśni patriotyczne 
związane z tamtym okresem. 11 li-
stopada 1918 roku Polska oswobo-
dziła się z więzów niewoli i stała się 
wolnym i niepodległym państwem. 
Ów dzień stał się okazją do refleksji 
nad historią i współczesnością na-
szej ojczyzny.

Tę samą akademię mieli przyjem-
ność obejrzeć mieszkańcy Gminy 
Galewice w niedzielne popołudnie 
11 listopada o godz. 1600. Społecz-
ność Galewic przypomniała sobie 
wydarzenia związane z okresem 
zaborów, mogła powspominać 
zdarzenia, jakie wydarzyły się tak 
dawno temu. Mimo, że te fakty 
historyczne nie są ściśle związa-
ne z naszym pokoleniem, zawsze 
słuchając utworów i pieśni pa-
triotycznych, często z oczu ludzi 

płyną łzy. Każdy bierze do serca 
słowa: „Wolna”, „Niepodległa”, 
„Rzeczpospolita”. Są to słowa, jakie 
w tym dniu znaczą dla ludzi bar-
dzo wiele. Warto, więc wspominać 
okres niewoli, przywoływać tamte 
wydarzenia, może właśnie wtedy 
młodzi ludzie w chwilach zadumy 
będą pamiętać, jaką cenę musieli 
zapłacić Polacy zdobywając nie-
podległość. 

Iwona Magaj
fot. Rafał Dąbik 

Twoje Imieniny są wyjątkowym dniem
w którym pragnę życzyć Ci

wspaniałych ludzi na Twojej drodze
przyjaznych gestów którymi będą Cię obdarzać,

bezchmurnego nieba w Twoich snach,
barwnej wiosny w Twoim sercu,

śpiewu słowika w Twoich marzeniach
oraz wiecznej młodości Twojej duszy!

Kochanej Kasi 
życzy Ania

Seniorzy świętowali
W piątek 13-go listopada w Wieruszowskim Domu Kultury spo-

tkali się emeryci i renciści, by wspólnie świętować „Międzynaro-
dowy Dzień Seniora”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu 
„Klub Seniora” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wieruszowie współfinansowanego przez UE 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzia-
łania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szerszy materiał w przyszłym numerze ITP.
Red.

 Sprostowanie do artykułu pt. 
„Zrealizowano I etap trasy śródmiejskiej 

w Kępnie”, który ukazał się w 
„Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym” 

w dniu 4 listopada 2009 r. 
 
1.       

W roku bieżącym realizowana będzie ul. Pogodna w Kępnie. Ul. Luto-
sławskiego jest przedmiotem wspólnego projektu z Gminą Baranów, 
projekt ten będzie realizowany w 2010 roku pod warunkiem pozyska-
nia dofinansowania z WRPO działanie 2.2 „Poprawa dostępności do 

regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. 
2.       

Zadanie związane z modernizacją ul. Powstańców Wielkopolskich 
oraz ul. Ks. Wawrzyniaka będzie realizować Gmina Kępno, a nie 

Powiat Kępiński - są to bowiem drogi gminne.
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Poziomo:
3. stygmat, piętno
5. przewód detonujący
10. sofa
11. rodak
12. dzielnica w Warszawie
13. jednostka czasu związana z 
obrotem Ziemi wokół osi
14. zielone warzywo
15. peleng
16. sprzęt lekkoatletyczny
18. rodzaj hełmu
19. reguła
22. despekt
26. ze stolicą w Jaunde
27. pomór
28. postać
29. jurysta
31. rzeka płynąca przez Wadowice, 
w górnym biegu Wsiowy Potok
32. rośnie na łące
33. Jan Chryzostom, pamiętnikarz
38. owiec na halach
41. rozkład
42. ubranie, strój
43. ze stolicą w Damaszku
44. włączenie siłą cudzego teryto-

rium do swojego państwa
45. plastron
49. grupa ryb pływająca razem
52. lokum
54. jeśli nie drzwi to ...
56. chabeta
57. do golenia
58. bóg wojny
59. plecionka
60. śródziemnomorski statek ża-
glowiosłowy
61. grzechot
62. z wątroby wieloryba
63. pieniądze, forsa
Pionowo:
1. stolica Kuby
2. fronton
3. Andrzej, taternik, pierwszy zdo-
bywca Mount Everestu zimą
4. brat Prometeusza
6. osłania dętkę
7. zespół komórek o podobnej 
budowie, funkcji i pochodzeniu
8. kałamarnica
9. faro,dawna gra hazardowa w 
karty
17. towarzysz, dawniej socjusz.

18. miasto w północnej Szwecji
19. legat
20. podziałka
21. chryja
23. przód
24. solidna podstawa
25. weksel ciągniony
29. konik
30. naszyjnik
33. mazak
34. ... grająca
35. izba szkolna gdzie odbywają 
się lekcje
36. przeciwieństwo wady
37. niepowodzenie
38. ostrów
39. rzymskie Mojry, boginie prze-
znaczenia
40. rozgłos
46. koalicji albo promieniotwór-
czy
47. sarmacka cnota
48. babilońska bogini - smok
49. rydel
50. kubeł
51. tajfun
53. boczna ściana (bok) statku

- Kopciuszku, jak będziesz na balu, ja za 
ciebie wykonam zadania - mówi Dobra Wróż-
ka. - Co mam zrobić?

- Zła Macocha zmieszała miskę grochu z 
miską maku...

- OK, zjem. Coś jeszcze?

Pojechał mężczyzna z głębokiej prowincji 
w odwiedziny do rodziny w Ameryce. Po 
miesiącu wraca do domu. Pod miejscowym 
sklepem spożywczo - monopolowym współ-
mieszkańcy pytają go, co tam też w tej Ame-
ryce zobaczył.

- W zasadzie nic szczególnego... Naród nor-
malny... Ale remizy to mają bardziej eleganckie 
niż u nas. A w takiej jednej goła dziewucha 
przez pół godziny próbowała rurę wyrwać...

Zajęcia teoretyczne w Jednostce Wojskowej 
4376. Prowadzący sierżant wyrywa do odpowie-
dzi szeregowego Nowaka:

- Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. Pełnicie 
służbę wartowniczą. Jest trzecia w nocy. Nagle 

widzicie, że w waszym kierunku pełznie jakiś 
człowiek. Co robicie?

- Odprowadzam majora Bugałę do jego 
kwatery, panie sierżancie.

JW 2436. Kobieca kompania sanitarna. 
Apel poranny.

- Sprawdzałem dzisiaj w nocy sprawność 
wartowniczą - mówi sierżant - Szeregowa Mar-
cinkiewicz, zapamiętajcie sobie raz na zawsze, 
że wartownik woła: „stój, bo strzelam”, a nie: 
„nie podchodź, bo będę krzyczeć”...

Przychodzi facet do biura patentowego:
- Wynalazłem machinę czasu.
- Chwileczkę....ooo... już opatentowano, 11 

kwietnia 1988 roku.
- Hmmm... a 10 kwietnia to pracujący 

dzień?

Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator 
zadaje kursantowi pytanie:

- Ma pan skrzyżowanie równorzędne. Tu 

jest pan w samochodzie osobowym, tutaj 
tramwaj, a tu karetka na sygnale. Kto przeje-
dzie pierwszy?

- Motocyklista - odpowiada pytany.
- Panie, co pan wygadujesz - warczy zły eg-

zaminator - Toż przecież mówię, jest pan, tram-
waj i karetka. Skąd wziął się motocyklista?

- A licho ich wie, skąd oni się biorą.

- Proszę pana, czemu ta krowa nie ma rogów? 
- zapytało młode dziewczę farmera.

Tenże zamyślił się na moment i powolutku, 
spokojnym tonem zaczął odpowiadać:

- Wie pani, bydło może narobić wiele szkód 
rogami, dlatego czasami po prostu je ucinamy 
piłą. Czasami, gdy zwierzęta są jeszcze młode, 
załatwiamy sprawę za pomocą kilku kropel 
kwasu w miejscach gdzie rosną rogi. Niech 
panienka pamięta też, że niektóre rodzaje 
bydła w ogóle nie mają rogów, bo nie są im 
do niczego potrzebne. A ta krowa na przykład 
nie ma rogów z tego prostego powodu, że 
to koń...

Puchar Polski

Niespodzianka 
w Trzcinicy

Największą  niespodzianką w trzeciej w III rundzie okręgowego Pucharu Polski 
jest niewątpliwie zwycięstwo LZS Trzcinica nad czołową drużyną klasy okręgowej 
piłkarzami Jankowy 1968. Piłkarze z Trzcinicy po remisie w normalnym czasie gry 1:1 
okazali się lepsi od jankowian w rzutach karnych, pokonując ich 4:3.  W IV rundzie, 
która jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą rozegrana zostanie już w najbliższą 
niedzielę 22 bm. LZS Trzcinica podejmować będzie czwartoligowy LKS Gołuchów. To 
ciekawie zapowiadające się spotkanie zaplanowano na godzinę 11. Czy piłkarze LZS 
Trzcinica postarają się o kolejną niespodziankę? Przekonamy się już w niedzielę. Oto 
pełne wyniki III rundy oraz zestaw par IV rundy okręgowego PP
 
Wyniki III rundy piłkarskiego Pucharu Polski 
LZS Godziesze -  KKS 1925 Kalisz    0:12  
Zefka Kobyla Góra - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.   1:2  
Żaki Taczanów - Korona Pogoń Stawiszyn    0:5   
Pelikan Nowy Karolew - Prosna Kalisz     4:0 
Olimpia Brzeziny - Centra Ostrów Wlkp.    1:3  
Gorzyczanka Gorzyce Wielkie - Astra Krotoszyn   0:0 rz.k. 4:2  
LZS Trzcinica – Jankowy 1968     1:1 rz.k. 4:3  
Pogoń Trębaczów - Victoria Ostrzeszów     1:2 
Iskra Sieroszewice - Sokoły Droszew    1:2
  
Oto zestaw par IV rundy – 22.11.2009 r.; godz.11) 
Korona Pogoń Stawiszyn - Calisia Kalisz  
Centra Ostrów Wlkp. - LKS Czarnylas  
Pelikan Nowy Karolew - Biały Orzeł Koźmin Wlkp.  
Gorzyczanka Gorzyce Wielkie - Płomyk Koźminiec  
Victoria Ostrzeszów - Piast Kobylin  
LZS Trzcinica - LKS Gołuchów  
Sokoły Droszew - KKS 1925 Kalisz  
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Stal Pleszew

Awans uzyskują tylko zwycięzcy spotkań ( w przypadku remisu decydują rzuty karne).
   

91 ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Łęka Opatowska rozpoczęły się już 
10 listopada 2009 r. uroczystą akademią w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Opatowie na której również została poświęcona nowo otwarta har-
cówka. Podczas akademii obecni byli: Ksiądz Kanonik – Antoni Ratajczak, kom-
batanci z Gminnego Koła Kombatantów w osobach: Stanisław Jeziorny, Stefan 
Szadek i Piotr Holka, pracownicy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej z Wójtem 
Gminy – Witoldem Jankowskim, Przewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Kłodnic-
ki, radni gminy, sołtysi, nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum  
w Opatowie. Przygotowana na wysokim poziomie inscenizacja słowno-muzyczna 
wprowadziła wszystkich zgromadzonych w atmosferę tamtych dni. Ksiądz Kanonik 
– Antoni Ratajczak dokonał uroczystego poświęcenia obrazu Matki Boskiej Har-
cerskiej  oraz  harcówki, gdzie obraz zawieszono. Następnie zabrał głos Wójt Gminy  
– Witold Jankowski. Złożył podziękowanie młodym harcerzom i nauczy-
cielom, którzy przyczynili się do założenia drużyny  w gminie. Spełnio-
no w ten sposób wielkie marzenie wójta. Po uroczystości w gimnazjum 
władze gminy, zaproszeni goście  i uczniowie złożyli uroczyście wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem „Poległych za Ojczyznę” na cmentarzu w Opatowie. Na-
stępnie delegacje udały się do Łęki Opatowskiej pod pomnik poświęcony ofiarom  
II wojny światowej i do  Siemianic pod tablicę poświęconą poległym za ojczyznę, gdzie 
również złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

/red/
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EUROSTRAWA 
„Catering” 

Masz salę w okolicy i chcesz zrobić imprezę?
My dowieziemy jedzenie na:

- wesele
- komunie
- osiemnastki

i inne imprezy okolicznościowe
DOWÓZ I OBSŁUGA GRATIS

TEL. 500 143 641, 516 105 091 
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