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Powiatowe Koło Hodowców Koni w Kępnie
oraz

Sekcja Jeździecka „Ogierek” Bralin
zapraszają na

ZAWODY W SKOKACH 
PRZEZ PRZESZKODY

„GOLA 2009”
Impreza połączona z festynem 

odbędzie się 9 sierpnia (niedziela) 2009 r., 
początek godz. 13.30.
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Mini Poradnik

Kierowcy łamią przepisy
Nie ustąpienie przejazdu i nie stosowanie się do ograniczeń prędkości na drogach 

było powodem kolejnych kolizji drogowych, do których doszło w poniedziałek i wtorek 
w miejscowościach Trębaczów, Kępno, Nosale oraz Mroczeń. Kierujący pojazdami 

biorącymi w nich udział byli trzeźwi, nie doznali obrażeń ciała. 

Do pierwszej kolizji doszło kil-
kanaście minut po godzinie 
13.00 w poniedziałek, 27 lipca w 
miejscowości Trębaczów. 46-letni 
mieszkaniec gm. Perzów, kierując 
ciągnikiem rolniczym  Ursus, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
podczas włączania się do ruchu i 
doprowadził do zderzenia z pra-
widłowo jadącym pojazdem Re-
nault, którym kierował 44-letni 
mieszkaniec gm. Baranów. 

Trzy godziny później w m. 
Kępno przy ul. Al. Marcinkow-
skiego, doszło do kolejnej kolizji 
drogowej, w której udział wzię-
ły dwa pojazdy Opel. 40-letni 
mieszkaniec m. Kępno kierując 
samochodem nie dostosował 
prędkości do warunków ruchu 
panujących na drodze i uderzył 
w tył poprzedzającego go po-
jazdu, którym kierował 30-letni 
mieszkaniec gm. Trzcinica.  

Do kolejnej kolizji doszło we 
wtorkowe popołudnie w Nosa-

lach. 28-letni mieszkaniec gm. 
Kępno kierując samochodem 
VW, nie dostosował prędkości 
jazdy do warunków panujących 
na drodze, w wyniku czego na 
łuku drogi wpadł w poślizg i 
uderzył w jadący z przeciwka po-
jazd. Był to samochód osobowy 
Opel, którym kierował 58-letni 
mieszkaniec gm. Baranów.  

Po upływie trzech godzin, w 
miejscowości Mroczeń doszło 
do kolejnego zdarzenia drogo-
wego. 16-letni mieszkaniec gm. 

Kępno, kierując motorowerem, 
wyjeżdżając z drogi podporząd-
kowanej, nie udzielił pierwszeń-
stwa przejazdu prawidłowo jadą-
cemu pojazdowi  Honda, którym 
kierowała 45-letnia mieszkanka 
Poznania. Kierujący pojazdami 
w chwili zdarzenia byli trzeźwi. 
W związku z tym iż sprawca zda-
rzenia jest nieletni, materiały w 
sprawie zostaną przesłane do 
Sądu Rejonowego w Kępnie, 
Wydz. Rodzinny i Nieletnich. 

NoM

Ksiądz kontrolował kierowców
Zastosowaniem ośmiu pouczeń zakończyła się nietypowa służba policjantów kępińskiej 
drogówki w dniu patrona wszystkich kierowców - Św. Krzysztofa. Służba ta była nieco-

dzienna, ponieważ w jej trakcie mundurowym towarzyszył duchowny, który wraz z poli-
cjantami przekonywał kierowców do rozsądnej i bezpiecznej jazdy samochodem. 

Z inicjatywy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Kępnie mł. 
insp. Krzysztofa Zimnego oraz 
kapelana kępińskich policjan-
tów ks. Sławomira Nowaka w so-
botnie przedpołudnie na drogi 
powiatu kępińskiego wyjechał 
patrol, w którym oprócz poli-
cjantów uczestniczył również 
ksiądz. 

Założeniem przeprowadzonej 
akcji było uświadomienie użyt-
kownikom dróg jak ważne dla 
ich zdrowia i życia jest przestrze-
ganie przez nich obowiązują-
cych przepisów prawa w ruchu 
drogowym. W rozmowach z kie-
rowcami zarówno ks. Sławek jak 
i policjanci zwracali ich uwagę 
na odpowiednie wyposażenie 
pojazdu wyruszającego w drogę, 
stan trzeźwości kierowcy oraz 
rozwagę w czasie jazdy. 

Jak mówili kontrolujący poli-
cjanci – najważniejsze jest aby w 
codziennej bieganinie i pośpie-
chu w chwili gdy wsiadamy „za 
kółko”, skupić się na jeździe i 
stosować do obowiązujących za-

sad. Należy jednak pamiętać, że 
wyłącznie zakazy oraz nakazy nie 
ustrzegą nas przed tragedią, jeże-
li nie zdamy sobie sprawy z tego, 
że w dużej mierze „bezpieczne 
powroty” zależą od nas samych i 
naszej roztropności oraz kultury 
podczas jazdy samochodem. 

W trakcie kontroli drogowych 
kierowcy otrzymywali obrazki 
z wizerunkiem Św. Krzysztofa, 

który ma ich strzec i przypo-
minać o bezpiecznej jeździe. 
Warto podkreślić, że akcja spo-
tkała się z ciepłym przyjęciem 
wśród użytkowników dróg, 
choć początkowo byli zdziwie-
ni niecodziennym widokiem to 
po chwili z uśmiechem witali 
zatrzymujące ich do kontroli 
osoby. 

NoM
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Walczyli o Puchar 
Przewodniczącego Rady Powiatu

2 sierpnia 2009 roku na murawie „mroczeńskiego” boiska, w upalną niedzielę drużyny piłkarskie zacięcie 
walczyły o złoty puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Franciszka Trąpczyńskiego. 

Mimo żaru, jaki „lał” się z nie-
ba i zmęczenie, jakie dotykało 
każdego z zawodników, nie 
poddawając się każda z drużyn 
brnęła do tego, aby uzyskać za-
służony puchar. Każda drużyna 
mogła liczyć na duży doping ze 
strony swoich kibiców, których 
także nie brakowało tego dnia 
na boisku. Dzielnie i wytrwale 
dopingowali i wspierali swoich 
faworytów. Wśród kibiców nie 
zabrakło także Starosty Kępiń-
skiego Jerzego Trzmiela oraz 
Wicestarosty Zenona Kasprza-
ka, którzy także dzielnie wspie-
rali każdego z zawodników. 
Sam Franciszek Trąpczyński 
bacznym okiem obserwował 
grę, jaka toczyła się na boisku. 
Słońce nie opuszczało zawod-
ników ani na chwilkę, ze zmę-
czeniem wygrały trzy najlepsze 
drużyny tych rozgrywek. Swoją 
grą i ciężką pracą trzecie miej-
sce wywalczyła drużyna piłkarska 
z Olszowy. Otrzymali oni puchar 
z rąk Przewodniczącego Powiatu 
za tzw. brązowe podium. Drugie 
miejsce, po dość wyrównanym 
meczu zajęła drużyna z Pogoni 
Trębaczowa, natomiast Puchar, 
o jaki zawodnicy walczyli na 
murawie boiska należał do naj-
lepszej drużyny rozgrywek, do 
gospodarzy – drużyny Orła Mro-

czeń. To właśnie oni okazali się 
mistrzami i nie dali pokonać się 
pozostałym drużyną. Otrzymali 
oni zasłużony puchar, który wrę-
czył im Starosta Jerzy Trzmiel 
oraz Przewodniczący Rady Po-
wiatu Franciszek Trąpczyński. 
Na sam koniec F. Trąpczyński 
podsumował dzień ciepłymi sło-
wami, jakie płynęły z jego ust.

A.B.

Pamięć historii wciąż żyje w nas
W Całodziennym Ośrodku 

Wsparcia w Klubie Seniora 
„Pod Żurawiem” dnia 30 lip-
ca odbyło się spotkanie upa-
miętniające historię tamtych 
dni walczącej Polski, walczą-
cej Warszawy z okupantem. 
Kierownik Klubu Jadwiga 
Wróblewska zaprosiła do wy-
słuchania programu poświę-
conego bohaterom Powstania 
Warszawskiego przygotowany 

przez seniorów dla seniorów. 
Program przygotowała Irena 
Roszyk. Uroczyście rozpoczę-
to program hymnem państwo-
wym. W kilku słowach przypo-
mniano wydarzenia sprzed 65 
lat „ W tym roku obchodzimy 
65 rocznicę wielkiego zbroj-
nego zrywu narodowego Po-
wstania Warszawskiego. Miało 
trwać kilka dni a trwało ponad 
dwa miesiące... Powstanie po-
chłonęło wiele młodych, bo to 
oni walczyli w podziemiu a po-
tem na barykadach (K. K. Ba-
czyński, T. Gajcy nikt nie wie-
le, ile talentów nie zdążyło się 
ujawnić, kim byliby bezimien-
ni bohaterzy, te kamienie rzu-
cane na szaniec). Zakończyło 
się 2 października 1944 roku. 
W programie wiersze „Pacierz 
za zmarłych”, „Elegia o chłop-

cu polskim”, „Hymn Śród-
mieścia” i inne oraz pieśni „ 
Warszawskie dzieci”, „Pałacyk 
Michla”. Pamięć o Powstaniu 
Warszawskim jest składnikiem 
naszej narodowej tożsamości, 
Polacy powstańcy wysłali świa-
tu ważny sygnał, że są zdeter-
minowani w walce o wolność 
i sprawiedliwość”. J. P. II tak 
powiedział - choć powstańcy 
ponieśli militarną klęskę ich 
czyn pozostanie na zawsze 
w pamięci potomnych jako 
najwyższy wyraz patriotyzmu. 
Warszawa padła, ale zwycięży-
ła. Powstanie to zew patrioty-
zmu, niezniszczalna legenda 
wyrasta dla nas z tamtych dni 
kanon umiłowania ojczyzny, 
wierność ideałom, zdolność 
do poświęceń dla innych. Te 
postawy żyją w nas i wyrażają 

dbałość o historyczne dzie-
dzictwo;- gdzie są chłopcy z 
tamtych lat, czas zatarł ślad. 
Jeden z seniorów pan Bog-
dan solo zaprezentował kilka 
piosenek walczącej Warszawy. 
Henryk Tyszkiewicz zapoznał 
zebranych ze wspomnieniami 
tamtych dni i późniejszych 
Jana Nowaka Jeziorańskiego 
kuriera Warszawy, ale rozpo-
czął słowami naszego papieża 
wypowiedzianymi na Placu 
Zwycięstwa 30 lat temu- Nie 
sposób zrozumieć tego miasta 
– Warszawy – stolicy Polski, 
która w 1944 roku zdecydo-

wała się na nierówną walkę z 
okupantem, w której została 
opuszczona przez sprzymie-
rzone potęgi...Ci co przycho-
dzą na Powązki mają powsta-
nie i bohaterów w sercu od 
lat. Wspomnieć należy, że 
nawet przeciwnicy powstania 
pomagali walczącym, bo na 
tym polegało braterstwo i bo-
haterstwo. Kierownik klubu 
odczytała fragmenty listów 
powstańczych do rodzin i bli-
skich. Przy kawie ci co pamię-
tają wspominali tamte histo-
ryczne wydarzenia.

Mała 

Wakacje nie muszą być nudne!
Wakacje nie muszą być nudne! - takim hasłem Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Bralińskiej postanowiło promować ofertę, jaką mają dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Bralin, którzy być może nudzą się podczas 
letnich wakacji. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej otrzymało 
dotację na realizację projektu konkursowego pn. „Gdzie na mapie świa-
ta maleńki znak” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich w wysokości 14043,00 zł. Projekt angażuje trzy pokolenia 
mieszkańców do jednego działania. Dzieci i młodzież wezmą udział w 
konkursach (plastyczny, fotograficzny, multimedialny), mających za za-
danie poznanie historii i geografii gminy Bralin. Projekt ma uzmysłowić 
beneficjentom, że wspólne działanie, wsparte środkami finansowymi z 
zewnątrz, może zostać podjęte przez nich samych, bez biernego oczeki-
wania aż zrobi to ktoś inny. Zamierzenie realizowane jest w partnerstwie 
z trzema placówkami oświatowymi oraz lokalną organizacją zrzeszającą 
ludzi w podeszłym wieku. Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie Festi-
wal „Młodzi Aktywni”, a efektem końcowym – wydanie mapy gminy wraz 
z częścią opisową.

red

Wypoczywali i szkolili 
się w Jastarni

Dwudziestu młodych strażaków z Gminy Kępno, wyjechało na obóz 
szkoleniowy do Jastarni, dla tej grupy to również aktywny wypoczynek. 
Od kilku lat młodzi druhowie strażacy z Gminy Kępna wyjeżdżają na 
organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Kępna i OSP Jastar-
nia. Wyjazd i udział w obozie szkoleniowym w Jastarni jest dla nich 
pewnego rodzaju wyróżnieniem i możliwością zdobycia uprawnień 
dowódców drużyn i sekcji. Szkolenia dla młodzieży organizowane nad 
morzem są jednymi z nielicznych w kraju, dla tak młodych strażaków. 
Głównym celem obozu szkoleniowego jest podnoszenie kwalifikacji 
oraz sprawności związanych z ochroną mienia i ludzi w zagrożeniu 
pożarem. Młodzież w przerwach między zajęciami zwiedzała atrakcje 
nadmorskiego wybrzeża. Zwiedzali Trójmiasto, pływali na jachtach po 
zatoce. Kilku z nich zdobyło kartę pływacką. Zadowoleni wrócili do 
domowych pieleszy. Wakacje dla młodzieży są możliwe dzięki zaanga-
żowaniu strażaków z OSP, burmistrzów obu gmin i pomocą sponso-
rów, którzy wspierają strażaków zarówno z Kępna jak i z Jastarni.

MaŁa
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Nocny Turniej Piłkarski 
na Osiedlu Murator

W sobotę 25 lipca 2009 roku na boisku sportowym w Ba-
ranowie na Osiedlu Murator odbył się III Nocny Turniej 
Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Baranów Jana Sarnowskie-
go. Organizator imprezy – Urząd Gminy w Baranowie oraz 
Uczniowski Klub Sportowy Pionier Baranów, który zaprosił 
zespoły piłkarskie reprezentujące firmy działające na terenie 
powiatu kępińskiego. 

Szybkie a zarazem efektowne tempo gry oraz głośny doping 
publiczności pozwoliły stworzyć ciekawe widowisko sportowe. 
Ostatecznie w turniejowej rywalizacji zwycięstwo odnieśli gra-
cze z ArtDiame, tuż za nimi uplasowała się drużyna SolPOl, 
a trzecie miejsce na podium wywalczyli piłkarze z drużyny 
Peter. Łącznie do turnieju przystąpiło osiem zespołów.

red

WYJAZD STUDYJNY 
W sobotę 25 lipca grupa uczestników projektu „Stowarzysze-

nie Kobiet Aktywnych w gminie Baranów” wzięła udział w wy-
jeździe studyjnym. Celem wyprawy było bliższe poznanie cieka-
wych inicjatyw i projektów rozwijanych na terenie województwa 
wielkopolskiego związanych przede wszystkim z różnicowaniem 
działalności rolniczej. Panie uczestniczące w projekcie realizo-
wanym przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego zapoznały się m.in. cie-
kawymi formami działalności agroturystycznej, jak i przykłada-
mi promocji lokalnej wytwórczości. 

J.P

Zielone wakacje na 
terenie Gminy Baranów
Wraz z początkiem lipca na terenie gminy Baranów rozpo-

częły się “zielone wakacje”. To już siódma edycja programu 
organizowanego wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Kępnie we współpracy z lokalnymi samorządami z terenu po-
wiatu kępińskiego.

Przez całe wakacje w poszczególnych miejscowościach gminy 
Baranów prowadzone są zajęcia adresowane do dzieci i młodzie-
ży.  Każdego dnia w godzinach od 9.00 do 14.00 organizowane 
są zajęcia świetlicowe, integracyjne czy sportowe, dające szan-
sę na bezpieczne i atrakcyjne wakacje w miejscu zamieszkania. 
Dzięki wzajemnej współpracy lokalnego samorządu z Powia-
towym Urzędem Pracy młodzi ludzie mają zapewnione cie-
kawe a co ważniejsze bezpieczne wakacje w miejscu zamiesz-
kania, a osoby poszukujące pracy zyskują zajęcie oraz nowe 
doświadczenia związane z rynkiem pracy.

J.P.

Wizyta delegacji Gminy 
Łęka Opatowska w Ujlorincfalva
Pięć lat współpracy Gminy Łęka Opatowska z węgierską Gminą Ujlorincfalva.

Podczas pięciodniowej wizyty 
na Węgrzech, siedmioosobo-
wa delegacja na czele z wójtem 
Witoldem Jankowskim i dzie-
sięcioosobowa grupa dziewcząt 
z Gimnazjum im. Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Opatowie z 
opiekunką Agatą Rybak, uczest-
niczyła w spotkaniu z przedsta-
wicielami zaprzyjaźnionej gminy 
węgierskiej Ujlorincfalva.

Program tego spotkania po-
zwolił naszym przedstawicielom 
zapoznać się z uroczymi zakąt-
kami Węgier a przede wszystkim 
ułatwił dalsze nawiązanie kon-
taktów i wymianę doświadczeń 
zaprzyjaźnionych gmin. Bur-
mistrz Ujlorincfalva Soltész An-
drás prezentował bazę gminnych 
obiektów przeznaczonych do ce-
lów społecznych, turystycznych i 
edukacyjnych. Imponująca jest 
wielość tego typu przedsięwzięć, 
uwzględniając fakt, że gmina, w 
której gościliśmy jest niewielka. W 
tak małej gminie funkcjonuje na, 
co dzień dom dziennego pobytu 
dla osób starszych wymagających 
opieki socjalnej. Kolejny obiekt to 
budynek przeznaczony na cele tu-
rystyczne z pokojami gościnnymi. 
Imponujący jest pięknie zagospo-
darowany rekreacyjny teren przy 
sztucznym zalewie pełniący funk-
cję miejsca spotkań większych 
grup, festynów i wypoczynku z 
możliwością zabaw i koncertów. 
W gminie jest też budynek prze-
znaczony dla miejscowego stowa-
rzyszenia, którego celem jest edu-
kacja i zagospodarowanie czasu 
wolnego młodym mieszkańcom. 
Szczególnym zainteresowaniem 
tamtejszego burmistrza okazały się 
formy i metody pracy z naszą mło-
dzieżą, która swoim zachowaniem 
wzbudzała podziw. Burmistrz 
Soltész András zwracał uwagę na 
integrację, wzorowe zachowanie 

i umiejętności językowe naszej 
młodzieży. W rozmowie określał 
jako priorytet swoich kolejnych 
poczynań próbę zintegrowania 
młodych ludzi wokół projektu 
wychowawczego i z uwagi na to 
pytał o nasze doświadczenia w 
tym względzie. Pytania dotyczyły 
również możliwości wykorzysty-
wania środków unijnych w Pol-
sce w gminach wiejskich. W wol-
nych chwilach Witold Jankowski 
i Soltész András rozmawiali na 
tematy polityki tej małej i tej 
dużej. Miejscowi przedsiębior-
cy natomiast nawiązywali kon-
takty z wójtem W. Jankowskim 
i dopytywali o możliwości współ-
pracy w obszarze gospodarczym. 
Czas wizyty był zaplanowany i wy-
pełniony bogatym programem. 
Wspólnie z Węgrami delegacja z 
Łęki Opatowskiej zwiedziła naj-
ważniejsze zabytki Budapesztu, 

okolice Balatonu, Eger i wiele 
ciekawych miejsc w okolicy gminy 
Ujlorincfalva. Ważnym punktem 
wizyty w piątą rocznicę współpracy 
było podarowanie obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej do tamtej-
szego kościoła katolickiego p.w. 
Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny. Uroczystość miała miejsce 
podczas mszy świętej w niedzielę 
z udziałem przedstawicieli władz 
obu gmin. Na zakończenie mszy 
zostały odśpiewane hymny pań-
stwowe Polski i Węgier. Jesteśmy 
przekonani, że chwila ta zostanie 
w pamięci, uczestniczących w niej 
osób, na długi czas.Podczas poże-
gnalnej kolacji wójt Witold Jan-
kowski z członkami delegacji ob-
darował przedstawicieli tamtejszej 
gminy upominkami i oficjalnie 
zaprosił do Łęki Opatowskiej w 
roku 2010 delegację węgierską.

Anna Jankowska

Śmiechu warte
Sz. P. Jerzy Przybył
Chcę się podzielić z panem jako mieszkaniem MiG Kępno kolejnymi faktami, które zaobserwo-

wałem na naszym terenie, a można to w skrócie nazwać „śmiechu warte”.

1. Boisko w Ostrówcu wygląda obecnie jeszcze gorzej niż było 
przed remontem. Oprócz wycinki topoli nie wykonano tam prak-
tycznie nic. Nadal nie jest należycie zniwelowane – spadek do sali 
OSP jak był tak jest. Nie wiadomo na czym to zasiano trawę, po-
nieważ rośnie tam obecnie zestaw wszelakich chwastów, woda też 
lokalizuje się w tych samych miejscach. 

PYTANIE: Ile to kosztowało i kto to wykonywał? Ile kosztowały pozosta-
łe remonty boisk (Kierzno, Świba)? Kto to nadzorował i rozliczał?

Widać, ze idziemy śladem boiska w Kępnie.
2. Mija połowa wakacji, w ostatnich latach zresztą coraz mniej były 

organizowane turnieje LZS – ów. W tym roku jeszcze takiego turnieju nie było. Czyżby nie było kilkuset złotych w budżecie 
Gminy na zorganizowanie w którejś miejscowości takiego turnieju? Widać, że na Dni Kępna – zresztą nie bardzo ciekawe – 
pieniądze i to spore są co roku.

3. Dlaczego nie buduje się dróg na terenach wiejskich, tak jak to czyni się nagminnie na terenach sąsiednich gmin? 
Przecież ludzie też płaca podatki i to chyba porównywalnie największe w okolicy w stosunku do innych gmin.

4. Na zakończenie pytanie można zadać następujące: kiedy zostaną zakończone inwestycje – dotyczy to kanalizacji oraz 
rozbudowę Domu Strażaka w Świbie?

Z poważaniem
Stały Czytelnik
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Poznajemy naszą małą ojczyznę

Wędrówki po powiecie kępińskim - Laski
Część II
 Do zamku w Laskach we wrze-

śniu 1939 r. przeniosła się SS-
Ansiedlngsstab zajmująca się 
wysiedlaniem i kierowaniem 
ludności do pracy w Niemczech. 
W okolicy Mińska Mazowieckie-
go i Limanowej wysiedlono 15 
rodzin. Kilku mieszkańców zgi-
nęło w obozach koncentracyj-
nych, a 10 przeżyło. Żołnierze, 
którzy walczyli w wojsku nie-
mieckim często przechodzili do 
Aliantów, by następnie walczyć 
w oddziałach gen. Władysława 
Andersa czy gen. Stanisława 
Maczka. Niektórzy z nich w la-
tach 1946-1947 wrócili do kraju i 
przeżyli dramat przesłuchań 
przez Urząd Bezpieczeństwa. 
Wkroczenie wojsk sowieckich 
przyniosło nie wolność, ale 
strach, gwałty i rozstrzeliwania, 
„Krasna Armia” wjechała cztere-
ma czołgami do Lasek 20.01.1945 
r. Ustawa z 1950 r. spowodowała 
powstanie w Laskach Gromadz-
kiej Rady Narodowej, którą kie-
rował przewodniczący Antoni 
Żurawa z Piotrówki. W 2005 
roku Laski liczyły 1636 miesz-
kańców. Sołtysami wioski byli: 
1914 r. – Franciszek Parzonka, 
1937 r. – Jan Urbański II, 1945 
r. – Stanisław Woźnica, 1947 r. 
– Franciszek Stodolski,,2005 r. 
– Zygmunt Podejma. Już w po-
łowie XIV wieku właściciele 
majątku Laski wystąpili do bi-
skupa wrocławskiego z prośbą 
o wybudowanie świątyni i utwo-
rzenie parafii. Wybudowano 
wtedy drewniany kościół na 
wzgórzu przy drodze prowa-
dzącej do Smardzy. Jednak na 
początku XVI stulecia nastąpi-
ła likwidacja niedostatecznie 
uposażonych parafii, a nawet 
kościołów, stąd legenda „o za-
padłym” kościele w pobliżu La-
sek. Czasy nowożytne kościoła 
w Laskach związane są z ojcami 
paulinami, właścicielami ma-
jątku ziemskiego. To oni w 
1627 r. wznieśli drewnianą 
świątynię, którą jeszcze trzy-
krotnie w latach 1670, 1738 i 

1780 powiększali. Początkowo 
była ona filią parafii opatow-
skiej, a od 1635 r. parafii w 
Trzcinicy. Kuria biskupia we 
Wrocławiu w 1680 r. zadecydo-
wała, że co trzecią niedzielę 
oraz w odpust Wniebowzięcia 
NMP i św. Rocha odprawiać bę-
dzie w Laskach Mszę św. pro-
boszcz z Trzcinicy a w pozosta-
łe niedziele i święta oraz dni 
powszednie ojcowie paulini. 
Wyjątkiem były święta: Wielka-
noc, Boże Ciało, Boże Naro-
dzenie oraz uroczystości Pierw-
sza Komunia św., bierzmowanie 
i misje, które miały miejsce tyl-
ko w Trzcinicy. Dom Boży w 
Laskach posiada renesansowo-
barokowy ołtarz a w nim słyną-
cy obraz Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem z 1633 r. u dołu 
obrazu widnieje napis w języku 
łacińskim, który przetłumaczo-
ny na język polski brzmi: „Pod 
Twoją obronę uciekamy się, 
święta Boża Rodzicielko, Czci-
godny Ojciec w... Suchtosław 
Zgorzelski Zakonu Pauliń-
skiego dzieło to ofiarował dla 
Kościoła w Laskach Roku Pań-
skiego 1633 roku”. Po II roz-
biorze Polski (1793) w 1796 r. 
nastąpiła inkorporacja dóbr 
zakonu paulinów w zaborze 
pruskim. Zakon utracił wtedy 
dobra w Laskach. Majątek ten 
pod względem gospodarczym 
uważanym był za jeden z naj-
lepszych. Pożegnanie pauli-
nów z wiernymi wioski i okoli-
cy nastąpiło w 1797 r. podczas 
sierpniowego odpustu. Od-
chodzący zakonnicy na stro-
pie świątyni zostawili swój 
herb: palmę z dwoma lwiętami. 
Laski nadal przez 150 lat były 
filią parafii w Trzcinicy. Dnia 
29.04.1871 r. przebywał w La-
skach w ramach wizytacji kano-
nicznej arcybiskup poznańsko-
gnieźnieński Mieczysław Halka 
– Ledóchowski. Zaś w Polsce 
Niepodległej 07.05.1920 r. pa-
rafię Trzcinica wizytował kardy-
nał Edmund Dalbor, pierwszy 
prymas odrodzonej Rzeczypo-

spolitej. Na jego powitanie wy-
stawiono 18 bram, a na koniach 
wyjechało 30 gospodarzy. Przed 
świątynią witali go: gospodarz 
Jan Maryniak i Łucja Oleś, a w 
kościele proboszcz z Trzcinicy 
ks. Józef Niedźwiedzki. W latach 
30-tych XX wieku Laski i Smar-
dze czynili w kurii metropolital-
nej w Poznaniu starania o erygo-
wanie parafii w Laskach. 
Fundacja „Nauka i Praca” zwią-
zana z Uniwersytetem Poznań-
skim podarowała w 1934 r. budy-
nek przedszkolny na plebanię i 
plac budowy pod przyszły ko-
ściół. Dnia 01.07.1933 r. parafia 
Trzcinica otrzymała wikariusza 
ks. Franciszka Nowackiego, któ-
ry miał pełnić posługę duszpa-
sterską w Laskach. Jego następcą 
01.07.1938 r. został ks. Edmund 
Pernak. W latach II wojny świa-
towej wioska nie posiadała dusz-
pasterza. Po wojnie 24.06.1946 
r. Urząd Likwidacyjny w Pozna-
niu przekazał miejscowy kościół 
ewangelicki parafii rzymsko-ka-
tolickiej w Trzcinicy. Ks. arcybi-
skup poznański Walenty Dymek 
dekretem z 11.04.1947 r. erygo-
wał parafię pod wezwaniem 
NMP Wniebowziętej. Początko-
wo zarządzał nią proboszcz z 
Trzcinicy ks. Bronisław Pasikow-
ski, a od 06.04.1954 r. samodziel-
ny proboszcz ks. Piotr Jasiak. Po 
nim od 15.04.1958 do 30.06.1980 
r. proboszczem był ks. Stefan 
Stoiński. Największym widocz-
nym jego osiągnięciem było ura-
towanie w 1964 r. przed znisz-
czeniem drewnianej świątyni i 
przeprowadzenie w roku mille-
nijnym 1966 konserwacji w Po-
znaniu obrazu Matki Bożej La-
seckiej. Od 01.01.1980 r. 
duszpasterzem parafii jest ks. 
Andrzej Grzegorzewicz (rocznik 
1939). Za jego duszpasterzowa-
nia świątynia otrzymała 14 obra-
zów drogi krzyżowej, a przy 
drewnianym kościele ustawiono 
dzwonnicę i sprawiono trzy 
dzwony: Maria, Roch i Florian, 
wybudowano w 2002 r. kapliczkę 
św. Floriana. W kościele muro-

wanym zamon-
towano nowe 
witraże. Sumu-
jąc można na-
pisać jak to 
uczynił w 1984 
r. obecny pro-
boszcz ks. An-
drzej Grzego-
rzewicz w 
sprawozdaniu 
wizytacyjnym: 
„Religijność pa-
rafian jest typo-
wa dla stanu 
rolniczego, a 
więc żywa, po-
bożna różańco-
wa, przywiązana 
do tradycji”. 
D n i a 
27.03.1875 r. 
utworzona zo-

stała parafia ewangelicko-augs-
burska Laski – Opatów, która 
została wydzielona z południo-
wej części parafii ewangelickiej 
w Kępnie. W skład parafii weszły 
wioski: Trzcinica, Piotrówka, 
Wodziczna, Kuźnicy Trzcińska, 
Siemionka, Pomiany, Laski, 
Smardze, Buczek, Opatów, Trze-
bień, Podbolesławiec, Siemia-
nice, Raków, Lipie, Łęka Opa-
towska, Piaski, Baranów, 
Mroczeń, Słupia, Łęka Mro-
czeńska, Feliksów. Wspólnota 
liczył 911 wiernych. Patronat 
nad parafią objął właściciel ma-
jątku w Laskach Leopold von 
Loesch. Jego staraniem wybu-
dowano najpierw dom parafial-
ny (obecnie ośrodek zdrowia) 
za kwotę 22500 marek niemiec-
kich. Początkowo gmina nie 
mogła zatrudnić kapłana, bo-
wiem brakowało księży ewan-
gelickich. Pierwszym pastorem 
parafii 09.03.1879 r. został Je-
rzy Badura (1845-1911). Już 
23.07.1879 r. rozpoczęto budo-
wę nowego kościoła. Pastor Je-
rzy Badura tak napisał o prze-
biegu budowy: „Z Bożą pomocą 
budowa tak się rozwija, że dziś 
4 listopada 1879 roku na wieży 
została osadzona kopuła”. W 
prezbiterium na łuku sklepie-
nia umieszczono gotyckim pi-
smem napis: „Trójco święta 
chciej także strzec Twój dom i 
zamieszkałą w nim cześć Twe-
go imienia”. We wieży zawie-
szono trzy dzwony, z których 
jeden ufundowała Matylda von 
Loesch. Prace budowlane i cie-
sielskie wykonał Otto Weber 
( 1 6 . 0 4 . 1 8 3 9 - 0 3 . 0 1 . 1 9 1 2 ) , 
mistrz budowlany z Kępna. Do-
skonałą organizację pracy za-
pewniała rada kościelna w 
skład, której wchodzili: Gro-
ger, zarządca i dzierżawca ma-
jątku Laski, Pietruszka, właści-
ciel ziemski i młyna w Pile oraz 
Kellner z Piotrówki. Koszty 
utrzymania Kościoła pokrywały 
w 40% Laski i w 38% Opatów, 
podatek ten pozwalał na utrzy-
manie ewangelickiej szkoły w 
Trzcinicy i Opatowie. W 1923 
r., po wyjeździe z Lasek pastora 
Bruno Morwitza, gmina ewan-
gelicka została włączona do 
gminy kępińskiej. Stopniowo 
malała ilość wyznawców kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego. 
Ksiądz Bruno Morwitz opóźcił 
Laski w 1923 r., równocześnie z 
patronem parafii właścicielem 
dominum Laski von Loesch a 
gmina ewangelicka Laski – 
Opatów ponownie została włą-
czona do gminy Kępno. W 
1928 r. w gminie Laski w sumie 
było 288 wyznawców nauki 
Marcina Lutra. Szkoła elemen-
tarna w Laskach została założo-
na w marcu 1815 r. i początko-
wo mieściła się w zabudowaniach 
majątku ziemskiego, a pierw-
szym nauczycielem został Rind-
fleisch. Już w 1821 r. wybudo-

wano nową szkołę z jedną salą 
lekcyjną o wymiarach 8 na 6,5 
metra. Nauczyciel Rindfleisch, 
był Ślązakiem i seminarium na-
uczycielskie ukończył we Wro-
cławiu. Płynnie władał językiem 
polskim i niemieckim, trudnił 
się sadownictwem i warzywnic-
twem. Posiadał dobrze utrzy-
many sad owocowy złożony z 9 
jabłoni, 14 grusz, 9 czereśni, 28 
śliw, 152 dzikich drzewek. 
Pierwsza szkoła spłonęła w dniu 
odpustu św. Rocha w 1866 
roku. Wkrótce wzniesiono 
nowy gmach szkolny o wymia-
rach 19 na 14 metrów, a jego 
koszt budowy wynosił 3460 ma-
rek. Materiałów budowlanych 
dostarczył Leopold von Lo-
esch. Uroczystego poświęcenia 
szkoły dokonał 12.11.1866 r. 
dziekan z Trzcinicy ks. Jan Ko-
rytkowski. Dzieci co roku były 
poddawane badaniom lekar-
skim. Na przełomie 1912 i 1913 
r. wybudowano gmach szkolny 
o wymiarach 16,5 na 10 me-
trów. Koszt budowy wynosił 
35000 marek. Budowniczym 
szkoły był Otto Weber z Kępna, 
a poświęcenia wiosną 1913 r. 
dokonał proboszcz ks. Józef 
Niedźwiedzki z Trzcinicy. 
Funkcję kierownika szkoły peł-
nił wówczas Aleksy Merdas. 
Wtedy obok szkoły katolickiej 
w Laskach istniała również 
szkoła ewangelicka o niższym 
stopniu organizacyjnym. Szko-
ła ta zakończyła swoją działal-
ność w czerwcu 1923 r. od 2 
czerwca 1934 wprowadzono 
siódmy oddział klasowy. Wizy-
tacja w czerwcu 1939 r. doko-
nana przez inspektora Huberta 
Kiena stwierdziła, że w szkole 
pracuje 7 nauczycieli uczących 
w sumie 292 uczniów w ośmiu 
oddziałach. Podczas II wojny 
światowej w Laskach funkcjo-
nowała 7 klasowa szkoła nie-
miecka. Po przejściu frontu 
wojennego nauczanie wzno-
wiono w lutym 1945 r. W 1946 
r. wrócił ze zesłania w głąb Ro-
sji przedwojenny kierownik 
szkoły Władysław Toporowicz, 
który ponownie objął obowiąz-
ki kierownicze. Dnia 23 listo-
pada 1969 oddano do użytku 
nową szkołę. W 2008 r. w La-
skach działał Zespół Szkół w 
skład, którego wchodziło: przed-
szkole, szkoła podstawowa i gim-
nazjum. Dyrektorem Zespołu 
Szkół była Hanna Bocian-Smy-
rek. Aktywność nauczycieli i 
uczniów uwidacznia oddana do 
użytku 29.05.2002 r. izba regio-
nalna i 14.02.2003 rozpoczęcie 
nadawania audycji przez szkolny 
radiowęzeł. Dnia 04.06.2004 r. 
Zespół Szkół otrzymał za patro-
na Papieża Jana Pawła II, do 
szkoły przybył wówczas biskup 
kaliski Stanisław Napierała. Usta-
nowiono dzień 16 października 
świętem patrona szkoły.

oprac: H. Tyszkiewicz
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Ucierpiała rowerzystka
W minioną środę, 29 lipca około 7  rano doszło do zdarzenia drogowego na ul. Przemysłowej w 

Kępnie. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że potrącona została rowerzystka. 

Dyżurny Komendy powiatowej 
Policji w Kępnie o całym zajściu 
powiadomiony został telefonicznie. 
Na miejsce niezwłocznie został skie-
rowany patrol kępińskiej drogówki. 
Po przybyciu, policjanci stwierdzili, 
iż kierujący samochodem marki 
Lublin, 63-letni mieszkaniec gm. 
Kępno, wyjeżdżąjąc z parkingu 
przy ul. Przemysłowej, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu jadącej ro-
werem w kierunku ul. Grabowskiej, 
57-letniej mieszkance gm. Kępno. 
Kobieta z obrażeniami ciała w po-
staci złamania kolana nogi lewej  
została hospitalizowana. W trakcie 
podjętych czynności ustalono, iż 
kierujący pojazdami byli trzeźwi. 
Postępowanie w tej sprawie prowa-
dzi KPP w Kępnie. 

NoM

Pijany 14-latek ukradł auto
Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. 14-letni mieszkaniec gminy 

Kępno zabrał auto jednemu z mieszkańców, a po przejechaniu kilkuset 
metrów spowodował wypadek i ranny zbiegł z miejsca zdarzenia. 

Wszystko rozegrało się w czwartek wieczorem, 30 lipca. O godz. 
22:00 jeden z mieszkańców Domanina, w gminie Kępno, zgłosił 
kradzież osobowego peugeota, którego pozostawił z kluczykami w 
stacyjce przed własną posesją. Auto odnaleziono kilkaset metrów 
dalej, ale zaparkowane w... betonowym ogrodzeniu. 

Okazało się, że kierował nim 14-letni chłopiec, który po spowo-
dowanym wypadku, uciekł z miejsca zdarzenia. Był ranny. Z podej-
rzeniem wstrząśnienia mózgu i obrażeniami twarzy trafił najpierw 
do szpitala w Kępnie, a stamtąd został przewieziony do Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

Policja przypuszcza, że nastolatek był pijany. Pobrano od niego 
krew do badań na zawartość alkoholu. Teraz 14-latek odpowie za 
wszystko przed sądem rodzinnym. 

NoM 

Kradną mercedesy
W ciągu jednej doby nieznani sprawcy ukradli dwa samo-

chody  Mercedes Sprinter Do pierwszej kradzieży 
doszło w nocy z 28/29 lipca w m. Syców, do drugiej 

natomiast z 29/30 lipca br., w m. Gołuchów. 
Policja apeluje o ostrożność i odpowiednie zabezpieczenie 

mienia przez mieszkańców powiatu kępińskiego. 

Dwa samochody marki Mercedes Sprinter o łącznej wartości 
przekraczającej 50.000,00 zł. padły łupem nieznanych spraw-
ców, którzy w ciągu ubiegłej doby dokonali kradzieży w m. Sy-
ców i Gołuchów. Pojazdy zostały skradzione z niestrzeżonych 
parkingów samochodowych, wraz z dokumentami, które je-
den z właścicieli pozostawił wewnątrz samochodu. 

W związku z zaistniałymi zdarzeniami, częściowo na obsza-
rze przylegającym do powiatu kępińskiego, policjanci apelu-
ją do wszystkich posiadaczy pojazdów tego typu, by zwrócili 
szczególną uwagę na ich zabezpieczenie - można przeczytać 
w apelu wystosowanym przez kępińskich stróżów prawa.

Właściciele powinni pamiętać, by w samochodzie nie pozo-
stawiać dokumentów ani zapasowych kluczyków. Ważne jest 
również, aby pojazdy parkować w miejscach strzeżonych lub 
oświetlonych, by nie pozostawiać ich na podjazdach przed 
posesjami, lecz w miarę możliwości parkować na terenie ogro-
dzonym. Jeżeli wartość pojazdu jest znaczna, warto pomyśleć 
o dodatkowym ubezpieczeniu oraz zainstalowaniu alarmów 
lub innych urządzeń utrudniających dokonanie włamania 
do pojazdu, a w razie kradzieży, pozwalających zlokalizować 
miejsce przechowywania samochodu. 

NoM

Uderzyli w narkobiznes
Ponad 150 osób z kilkunastu grup przestępczych, 

kilkaset tysięcy tabletek i kilkadziesiąt kilogramów 
rozprowadzonych narkotyków oraz miliony zarobione 
na tych transakcjach - to statystyki trwającego jeszcze 

śledztwa w sprawie rozbitej szajki narkotykowej. 

Ta działała w latach 2002 - 2006 na terenie Ostrowa Wielkopol-
skiego i Kalisza. Początkowo zatrzymano grupę, która trudniła się 
dystrybucją środków odurzających i psychotropowych, głównie 
na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i okolicy. W trakcie śledztwa 
okazało się, że różne grupy współdziałają ze sobą. Jednej z nich 
udowodniono wprowadzenie na rynek ok. 50 kg amfetaminy i 280 
tysięcy tabletek ekstazy. W sumie zatrzymano już 156 osób.” 

Wobec 40 z nich stosowano już środki zapobiegawcze w postaci 
aresztu tymczasowego. Śledztwo wciąż trwa i nie wykluczone są za-
trzymania kolejnych podejrzanych. Grozi im nawet do 10 lat wię-
zienia. 

NoM

Municypialni z Kępna realizują program
Podobnie jak w roku ubiegłym, Straż Miejska w Kępnie bierze udział w Programie 

Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych STOP18! Trwa dwunasta edycja tego 
ogólnopolskiego programu, którego symbolem są charakterystyczne naklejki.

Pod hasłem „STOP 18!” rozu-
mieć należy działania na rzecz 
ograniczenia sprzedaży wyrobów 
tytoniowych nieletnim. Program 
realizowany jest już od roku 1998, 
a po raz trzeci do udziału w jego 
realizacji zaproszone zostały rów-
nież wszystkie Straże Gminne 

(Miejskie). Program STOP18! 
jest największą w  Polsce akcją za-
pobiegającą dostępowi niepełno-
letnich do wyrobów tytoniowych. 
Głównym celem Programu jest 
zapobieganie dostępowi młodych 
ludzi do wyrobów tytoniowych 
w punktach sprzedaży. Cel ten 

realizowany jest przez promowa-
nie przepisów prawa dotyczących 
m.in. zakazu sprzedaży wyrobów 
tytoniowych niepełnoletnim oraz 
prawa sprzedawców do żądania 
dokumentów potwierdzających 
pełnoletniość. 

NoM

Konferencja prasowa PO
W biurze PO dnia 30 lipca witał 

zebranych Andrzej Tyra celem 
spotkania było przedstawienie 
informacji uzyskanej w siedzibie 
GDDKiA dotyczącą realizacji in-
westycji drogowych w regionie 
kępińskim. Krzysztof Rudziński 
przybliży temat i wyjaśni zawiło-
ści pozwalające z optymizmem 
spojrzeć na zamierzenia i fakty, 
które w następnym roku staną się 
rzeczywistością. Z tych informacji 
jakie uzyskaliśmy możemy mieć 
nadzieję, że rok 2010 to termin 
rozpoczęcia budowy chyba, że 
coś nieprzewidzianego się wyda-
rzy- powiedział A. Tyra. Tak da-
lekich planów jeszcze nigdy nie 
było, czyli nie było podstawowego 
dokumentu jakim jest zgoda na 
lokalizację. Zawsze były warianto-
wości. S8 i S11 obie są tej samej 
kategorii, obie są dwujezdniowe 
z możliwością wydzielenia trze-
ciego pasa. Zatem informacje z 
tzw. pierwszej ręki przedstawił K. 
Rudziński. W dniu 28 lipca 2009 
roku w siedzibie GDDKiA z siedzi-
bą w Poznaniu przy ulicy Henryka 
Siemiradzkiego 5A odbyło się spo-
tkanie członków Zarządu Platfor-
my Obywatelskiej w Powiecie Kę-
pińskim, radnych Andrzeja Tyry i 
Krzysztofa Rudzińskiego z Dyrek-
torem Oddziału mgr inż. Markiem 
Napierałą. Celem spotkania było 
zapoznanie z aktualnym stanem 

przygotowań do realizacji najważ-
niejszych kępińskich inwestycji 
drogowych a mianowicie Obwod-
nicy Kępna w ciągu drogi ekspre-
sowej S – 11 i drogi ekspresowej 
S - 8 na odcinku Syców – Kępno – 
Wieruszów. Dyrektor Napierała w 
sposób bardzo szczegółowy omó-
wił stopień realizacji poszczegól-
nych etapów inwestycji oraz przed-
stawił harmonogram ich realizacji. 
Obie inwestycje mają sporządzoną 
dokumentacje techniczną, decyzje o 
lokalizacji, pozytywna opinię KOPI 
i Ministerstwa Ochrony Środowiska 
oraz zapewnione środki finansowe 
do realizacji. Na przełomie sierpnia i 
września br. oba projekty będą złożo-
ne w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, celem wyda-
nia decyzji o środowiskowym uwarun-
kowaniu zgody na realizacje inwesty-
cji. Czas na wydanie decyzji to okres 
to okres ustawowy do 90 dni. Na 
przełomie roku 2009/2010 oba pro-

jekty będą przedłożone Wojewodzie 
Wielkopolskiemu celem wydania 
pozwolenia na budowę. Równolegle 
w styczniu 2010 roku ogłoszony zosta-
nie przetarg na wykonanie robót dro-
gowych i nadzór inwestorski. Decyzja 
Wojewody, której termin wraz z pro-
cedurą odwoławczą przewiduje się na 
przełom maja i czerwca 2010 roku 
jest równo znawcza z rozpoczęciem 
szacowania wartości działek leżących 
w pasie przebiegu obu dróg. Czas 
realizacji tego etapu to okres trzech 
miesięcy i w trzecim kwartale 2010 
roku dyr. Napierała zapewnił nas, że 
ruszą prace budowlane, których czas 
realizacji zakończy się w 2012 roku. 
Równocześnie zaznaczył, że przyspie-
szenie związane z realizacją tych in-
westycji drogowych bardzo ważnych 
dla Kępna umożliwiła „ spec ustawa 
drogowa” uchwalona z inicjatywy 
Rządu przez SEJM RP obecnej ka-
dencji.

MaŁa
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Lodowe plażowanie na zalewie w Stradomii
W niedzielę nad zalew w Stradomii 

przyjechały setki amatorów słonecz-
nej i wodnej kąpieli. Tłumy wcza-
sowiczów mieli okazje wziąć udział 
w imprezie festynowej pod hasłem 
„Lodowe plażowanie”. Organizato-

rzy imprezy Radio I Telewizja SUD, 
Kurier Lokalny, Gazeta Bezpłatna, 
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie i 
Miejski Ośrodek Sportu w Sycowie.
Cieszymy się, że tak licznie przyby-
li tutaj państwo, mamy nadzieję, że 
nie jest to ostatnia wspólna impreza 
zorganizowana nad zalewem. Mamy 
dla państwa mnóstwo ciekawych 
atrakcji i nagród. Burmistrz Sycowa 
S. Kapica życzył jak najwięcej słońca, 
radości, niepowtarzalnych wrażeń i 
miłej zabawy. Dyrektor i opiekun 
ośrodka A. Hrehorowicz cieszymy 

się, że możemy państwa gościć a 
atrakcji jest bardzo wiele, nauka 
salsy, budowle z piasku dla dzieci 
i wiele innych atrakcji dla dzieci 
i dorosłych. Dla najmłodszych i 
młodzieży przygotowano, konkursy 

plastyczne, budowle z piasku, rzuty 
lotkami, trampolina, turniej Ringo, 
twister, mini piłkę nożną plażową, 
nauka gry Boule . Dorośli i młodzież 
mogli zagrać w turnieju siatkówki 
plażowej, wziąć udział w pokazie 
tańca i nauce Salsy, rozgrywano 
mini turniej piłki nożnej, była szta-
feta kajaków, strzelanie z wiatrówki, 
przejazd po zalewie jachtem. Plażo-
wicze długo oczekiwali na „gwóźdź” 
festynu czyli mecz w mini piłkę noż-
ną plażową Burmistrz i przyjaciele 
z Sycowa kontra Przyjaciele Radia 

i Telewizji SUD. Mecz towarzyski z 
powagą w odpowiednio przygotowa-
nych strojach i dużym zaangażowa-
niu oraz wielkim duchu sportowym 
budził wielkie zainteresowaniem, 
wygrali gospodarze przy lejącym 
się żarze z nieba, ale nie chodziło 
o wyniki była to wspaniała zabawa 
ku radości kibiców zarówno jednej 
jak i drugiej strony. Wszyscy otrzy-
mali medale przygotowane przez 
Radio i TV SUD. Ponadto Radio i 
TV SUD jak na lodowe plażowanie 
przystało obdarowywali zebranych 
lodami, które choć na chwilę chło-
dziły podniebienia. W konkursach 
obdarowywali plażowymi piłkami. 
Pierwsze trzy miejsca w siatkówce 
plażowej puchar i statuetki wręczali 
burmistrz i dyrektor ośrodka. Du-
żym powodzeniem cieszył się pokaz 
tańca Salsy, który prowadziła para 
ze studia tańca salsy związana bez-
pośrednio z Hose Toresem, zaś na-
uka kroków przyniosła oczekiwane 
efekty. Chcemy się pokazać i za-
łożyć kilka klubów tego tańca, bo 
jak widać za mało się ruszamy. Je-
steśmy w trakcie poszukiwania sali 
w Sycowie i Kępnie na klub tańca 
salsy. Burmistrz Sycowa pokre-
ślił wspólną ideę organizatorów i 
dzięki nim udało się zorganizować 
imprezę na bardzo wysokim pozio-
mie o tak szerokim zasięgu co wi-
dać po frekwencji i zaangażowaniu 
tutaj obecnych a strona medialna, 
ogłoszenia i zaangażowanie Radia 
i TV SUD w rozleklamowaniu im-
prezy zaprocentowały. Na współ-
pracy bardzo nam zależy, jesteśmy 
przecież sąsiadami, mamy wspólną 
inicjatywę zakład w Olszowej, to 
nas łączy, szukamy wspólnych ini-
cjatyw poprzez sport i rekreację, 
by lepiej się poznać, wymienić 
doświadczenia. W konkurencjach 
turniejowych brali udział wszyscy 
zainteresowani nie tylko z tego re-
gionu. Mamy wstępny projekt zbu-
dowaniu przystani, posiłkujemy 
się środkami zewnętrznymi, bo ak-
tualnie mamy inwestycji na około 
20 mln. Obok ośrodka znajduje się 
arboretum co daje piękny impuls 
do rozwoju. Ośrodek o pow. 20 hek-
tarów przejęto to od Agencji Rolnej. 
Od roku jestem dyrektorem MOSi-
Ru i te wszystkie działania zostały 
przejęte i są efekty. Pogoda dzisiaj 
dopisała więc impreza jest udana. 
Frekwencja dowodzi, że jest zapo-
trzebowanie na imprezy tego typu. 
Można tu przyjeżdżać z rodzinami. 
Robimy różne cykle imprez, był tur-
niej sołectw, wcześniej mini turnieje 
piłkarskie organizowane przez MO-
SiR pod patronatem Urzędu Miasta. 
Zabawa trwała do późnych godzin. 
Warto pojechać nad zalew do Stra-
domii.

MaŁa
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Wymusił pierwszeństwo
Po raz kolejny wymuszenie pierwszeństwa przejazdu stało się 

powodem wypadku drogowego, do którego doszło w piątek w 
Bralinie, przy ul. Kościelnej. W wyniku zdarzenia jeden z uczest-

ników z obrażeniami ciała w postaci złamania mostka został 
przewieziony do szpitala. 

Do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, zadzwonił anonimo-
wy rozmówca, który poinformował o zdarzeniu drogowym. Skie-
rowani na miejsce policjanci, ustalili, iż 22-letni mieszkaniec gm. 
Rychtal, kierując samochodem osobowym marki Opel, nie udzie-
lił pierwszeństwa przejazdu, prawidłowo jadącemu samochodowi 
Fiat, którym kierowała 44 letnia mieszkanka gminy Bralin, czym 
doprowadził do zderzenia. W wyniku tego obrażeń ciała w postaci 
złamania mostka doznał 47-letni pasażer fiata, którego przewiezio-
no do szpitala. Jak ustalono kierujący pojazdami byli trzeźwi. 

NoM

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

przez nas pytanie czeka bilet do kina.
Kto wyreżyserował w/w film? 

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

Repertuar kinowy
Kino SOKOLNIA  repertuar kinowy od 

07-10.08.2009r.
Daty emisji filmów

07.08.2009r. (tj. piątek) - godz.: 15:00 i 17:00
08.08.2009r. (tj. sobota) - godz.: 15:00 i 17:00

09.08.2009r. (tj. niedziela) - godz.: 15:00 i 17:00
10.08.2009r. (tj. poniedz.) - - godz.: 15:00 i 17:00

„LATO MUMINKÓW”  
Spokojny letni dzień w Dolinie Muminków zostaje nagle przerwa-

ny przez wybuch wulkanu, który wywołuje powódź. Jest to tragicz-
ne w skutkach wydarzenie dla zamieszkujących ją sympatycznych 
stworzonek. Wody wzrastają coraz wyżej, ale w końcu Rodzina Mu-
minków odnajduje schronienie w pływającym domu. Okazuje się, 
że nie jest to zwykłe miejsce zamieszkania, a wspaniały teatr, za-
mieszkiwany przez wielbicielkę tego rodzaju sztuki - Emmę, która 
z początku niechętnie nastawiona do nowych towarzyszy, z czasem 
jednak godzi się im pomóc. 

Produkcja- Austria, Finlandia, Polska
Gatunek- Familijny, Animacja, Fantasy
Data premiery w Polsce- 15 maj 2009r.
Długość- 70 min.
Cena biletów- 11 zł.

Podsumowali II turnus „ Zielonych wakacji”
W sobotę 1 sierpnia podsumo-

wano II turnus „ Zielonych waka-
cji”. Miejscem podsumowania był 
teren Ośrodka Wypoczynkowego 
w Mikorzynie w formie biesiady 
przy ognisku z pieczeniem kieł-
basek. W czasie turnusu, który 
odbywał się na ośrodku KOSiR 
dzieci miały okazje nie tylko ba-
wić się, odbyli wycieczkę do kę-
pińskiego magistratu, spotkali się 
z policjantem, pływali i bawili się 
na basenie, brali udział w kon-
kursach plastycznych, atrakcji 
było wiele i jak podkreślali żal, 
że to już koniec półkolonii. W 
Mikorzynie zebranych rodziców 
i przyjaciół, Burmistrza Miasta i 
Gminy w Kępnie Piotra Psikusa, 
koordynatora programu Roberta 
Kaczora witał kierownik kolonii 
Zdzisław Górecki. Pod okiem i 

wydatniej pomocy wychowawczyń 
przygotowali wspaniały program 
na zakończenie. Program zawie-
rał nie tylko punkty rozrywkowe, 
ale również wspólnie z rodzicami 
odbyli podróż po zjednoczonej 
Europie, prezentując wszystkie 
państwa UE w podróży pociągiem 
po Europie. Dzieci wręczyły bur-
mistrzowi samodzielnie wykona-
nego łabędzia techniką origami w 
barwach Kępna. Wszyscy koloniści 
otrzymali dyplomy i suweniry od 
urzędu a były to przybory szkol-
ne. Potem wszyscy zasiedli wokoło 
ogniska.” Po raz czwarty Urząd 
Miasta przygotowuje zielone wa-
kacje półkolonie dla dzieci z klas 
I-III konkretnie Wydział Admini-
stracji Robert Kaczor, Aneta Szy-
dlik i K. Kołcio – Krauze, którzy 
przygotowali ten program. Takiej 

formy nie przewidujemy dla dzie-
ci starszych, ale są inne formy przy 
współpracy ze stowarzyszeniami. 
Wyjazd Do Łukęcina organizowa-
ne przez KIS dla rodzin rolników, 
nauka pływania ze” Uśmiechem”, 
nauka tańca na KOSiRze, świetli-
ce w Myjomicach, Hanulinie, re-
fundowanie wyjazdu do Kobylej 
Góry, rajd rowerowy. Zajęcia or-
ganizowane są dwutorowo część 
organizowana przez urząd a część 
przy współpracy urzędu. Są jesz-
cze inne wspierane przez urząd a 
organizowane przez LZS. Każda 
grupa, która wystąpi z pomysłem, 
z zabezpieczeniem i z sensem. Pół-
kolonie zorganizowano dla dzie-
ci, by zapewnić opiekę tym, któ-
rzy sami po mieście poruszać się 
nie mogą a ich rodzice pracują, 
gdyż jak wiemy praca jest najwyż-
szym dobrem rodzica. Ta forma 
sprawdza się od kilku lat. Dzięki 
tym zajęciom osoby bezrobotne 
otrzymują na ten okres pracę i 
zdobywają dodatkowe kwalifi-
kacje do prowadzenia kolonii 
powiedzieli burmistrz P. Psikus 
i uzupełniał R. Kaczor. Trafiły 
nam się same talenty dzieci chęt-
nie brały udział w konkursach i 
jak widać wszyscy brali udział w 
programie artystycznym przygo-
towanym na zakończenie. Byli-
śmy w Chróścinie, na każdy tur-
nus przygotowujemy coś innego, 
by nie powtarzały się te same co  
turnus. Czeka nas jeszcze ostatni 
turnus. Miłe, że dzieci są zado-
wolone- powiedziała I. Bieroń. 
Po zakończonej biesiadzie jed-
ni autobusem inni z rodzicami 
wrócili do domu. 

MaŁa

Słupia pod Bralinem

Krajobraz po burzy
Zagrożenie dla życia i dla ruchu stanowią chore drzewa, które 

łamie burza i wichura. Powalona stara wierzba, którą pamiętają 
jeszcze najstarsi mieszkańcy Słupi p/Bralinem uszkodziła linie 
energetyczną i zabarykadowała drogę. Być może powinien być 
przegląd starych, spróchniałych drzew, aby zapobiec zagrożeniu 
podczas burz.

Red.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Trzcinica
63 - 620 Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47

działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości 
w dniu 08 . 09. 2009 r.

Lp. Numer działki Powierzchnia ha KW Miejscowość
Cena wywoławcza

brutto zł

Wadium

zł

Postąpienie

zł Godzina 
przetargu

1 194/2 0,0760 42510 Kuźnica Trzcińska 21 000,00 2 100,00 210,00 9.00
2 710/3 0,1162 33848 Trzcinica 33 750,00 3 375,00 338,00 9.15
3 244/1 i 244/2 0,0600 i 0,0900 33848 Trzcinica 52 000,00 5 200,00 520,00 9.30
4 476/7 0,0804 10678 Laski 30 400,00 3 040,00 304,00 9.45
5 476/8 0,0803 10678 Laski 30 300,00 3 030,00 303,00 10.00
6 476/9 0,0852 10678 Laski 32 100,00 3 210,00 321,00 10.15
7 476/10 0,0800 10678 Laski 30 300,00 3 030,00 303,00 10.30

Opis: 

poz. 1 - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m. Kuźnica Trzc.; 

użytkowana była jako plac zabaw przy szkole podstawowej. Dojazd odbywa się z 

utwardzonej drogi powiatowej. Urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodo-

ciągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa. Usytuowana w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

poz. 2 - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m. Trzcinica przy 

ul. Lipowej, użytkowana była na cele rolnicze, teren działki nieogrodzony i nieza-

budowany. Dojazd odbywa się z utwardzonej drogi powiatowej (ul. Lipowa) lub z 

drogi gminnej (ul. Pocztowa). Urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodocią-

gowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

poz. 3 - nieruchomości gruntowe, niezabudowane zlokalizowane w Trzcinicy przy 

ul. Młyńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie parku podworskiego, dojazd gminną 

drogą gruntową z drogi asfaltowej prowadzącej z Kępna do Trzcinicy. Urządzenia 

infrastruktury technicznej: sieć energetyczna i wodociągowa.

poz. 4-7 – nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w Laskach przy ul. 

Lipowej, użytkowane były na cele rolnicze. Dojazd odbywa się z utwardzonej drogi 

gminnej poprzez drogę wewnętrzną (dz. 476/6). Urządzenia infrastruktury tech-

nicznej możliwe do przyłączenia: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna. 

Przeznaczenie w m.p.z.p.:

poz. 1 – brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, 

poz. 2-7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Termin zagospodarowania: poz. 1-7 - brak określenia.

Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Trzcinica i nie są 

obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Trzci-

nicy, ul. Jana Pawła II 47, I piętro pokój nr 10 (sala posiedzeń) w godzinach 

podanych w tabeli.

Wadium w wysokości podanej w wykazie należy wpłacić w terminie do 04.09.2009 
r. na konto Urzędu Gminy: SBL Oddział Trzcinica Nr 20 1610 1188 0018 6892 
2000 0002 

Wpłacone wadium zostanie :
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca 

wadium wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego 

przetarg od zawarcia umowy.
Każdy uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym, posia-

dać dowód wpłaty wadium z dopiskiem: przetarg – dz. nr .............. oraz złożyć 
oświadczenie, że znany jest mu stan prawny i stan zagospodarowania nierucho-
mości.

Dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które skła-
dają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z 
wpisami do KW. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie 
później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a 

ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staranie nabywcy.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzcinicy, ul. Jana 

Pawła II 47 tel. 062- 78-15-011. 

Wójt Gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik

Programy wspierające rozwój 
uczniów w Gminie Trzcinica

Gmina Trzcinica w dniu 24 lipca 
2009 roku złożyła wnioski o uczest-
nictwo w programie „Radosna 
Szkoła”. Program zakłada wsparcie 
finansowe dla szkół podstawowych 
prowadzących klasy I-III w stwo-
rzeniu i poprawie warunków do 
aktywności ruchowej najmłodszych 
roczników uczniów. Zgodnie z zało-
żeniami programowymi i złożony-
mi wnioskami dotyczyć to będzie w 
pierwszej kolejności zakupu pomo-
cy dydaktycznych do miejsc zabaw, 
natomiast wsparcie finansowe z 
przeznaczeniem na modernizację 
szkolnych placów zabaw zapewnio-
ne będzie po zabezpieczeniu przez 
budżet państwa środków na pomo-
ce dydaktyczne. Do 11 września zo-
stanie dokonana ocena wniosków 
przez Wojewodę Wielkopolskiego. 
W pierwszej kolejności dyrektorzy 
obu Zespołów Szkół dokonali anali-

zy potrzeb, a następnie występowa-
li z wnioskiem do Wójta Gminy, a 
później opracowany został wniosek 
zbiorczy, który obejmuje 4 zada-
nia. Zarówno w Zespole Szkół w 
Laskach jak i w Trzcinicy zaplano-
wano uzyskanie dotacji na zakup 
specjalistycznych pomocy dydak-
tycznych do miejsc zabaw, a także 
modernizację obu przyszkolnych 
placów zabaw dotyczącą uzupeł-
nienia sprzętu i wyposażenia. 
Łącznie wysokość wnioskowanej 
dotacji to kwota 63 633 złotych. 
Natomiast sam program przewi-
dywany jest na lata 2009- 2014 i 
daje możliwość ponawiania wnio-
sków w przypadku nie uzyskania 
środków w pierwszym naborze. 
Drugim programem w którym 
uczestniczyła Gmina Trzcinica to 
program „Uczeń na wsi-pomoc w 
zdobywaniu wykształcenia przez 

osoby niepełnosprawne zamiesz-
kujące gminy wiejskie”. Zgodnie z 
podsumowaniem przygotowanym 
przez GOPS w Trzcinicy w ramach 
realizacji zadań podpisano 16 
umów i dotyczyły one 4 uczniów 
szkoły podstawowej,9 uczniów 
gimnazjum i 3 uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej. Program 
cieszył się dużym powodzeniem 
i umożliwił dofinansowanie oraz 
pokrycie kosztów pomocy i środ-
ków ułatwiających naukę uczest-
nikom programu. Jak informuje 
Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz 
Hadzik – wykorzystujemy wszyst-
kie dostępne możliwości i źródła 
finansowania zadań w różnych ob-
szarach działalności gminy, w tym 
między innymi takie które służą 
wsparciu rozwoju uczniów z Na-
szej Gminy.

Urząd Gminy

Ludzie wielkiego serca 
pomogli Romkowi

Prowadzona przez Terenowy Oddział Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Ostrzeszowie akcja honorowego oddawania krwi na terenie na-
szego powiatu, zadaje kłam powszechnym twierdzeniom, iż brakuje 
honorowych krwiodawców chętnych pomagać innym. „Dzieląc się 
cząstką siebie, ratujesz życie…” Przekonali się o tym państwo Krysty-
na i Janusz Żłobińscy. Leczenie ich syna Romka jest związane z dużym 
zapotrzebowaniem na krew i pochodne krwi. Jedną z zasad funkcjo-
nowania banków krwi jest ich stałe uzupełnianie. Zgodnie z tą zasadą 
zaistniała potrzeba zwrotu „zaciągniętego długu”. W związku z tym 
zwrócili się z prośbą do rodziny, bliskich i znajomych. Na apel o ten 
bezcenny dar odpowiedziało już niemal 200 osób. Wśród nich miesz-
kańcy Lasek, Rakowa, przyjaciele i znajomi Romka i jego rodziny, 
koledzy ze szkół, strażacy, a także wielu innych życzliwych ludzi, któ-
rzy przyłączyli się do akcji przeprowadzonej w Laskach, Rakowie oraz 
punktach krwiodawstwa w Kępnie i Ostrzeszowie. Akcję krwiodawstwa 
dla mieszkańca swojej parafii serdecznie poparł ks. kan. Andrzej Grzego-
rzewicz. Wszystkim tym osobom, które z potrzeby serca zdecydowały się 
pomóc i przekazały ten cenny dar, państwo Żłobińscy serdecznie dzię-
kują. Dzięki tak wspaniałej postawie wspierających ich osób nie czują się 
osamotnieni w walce z chorobą syna, a tym samym nadzieja na powrót 
Romka do zdrowia została mocno podbudowana.

red.
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OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ - PIASKI 2009

 
Dnia 26.07.2009r. w miejsco-

wości Piaski odbył się Otwarty 
Turniej Siatkowej Piłki Plażo-
wej – PIASKI 2009. W turnieju 
wzięły udział 22 drużyny męskie 
i 3 żeńskie. Otwarta kategoria 
turnieju umożliwiła udział w 
rozgrywkach również drużynom 
spoza powiatu kępińskiego. Im-
prezę otworzył Przewodniczący 
Rady Gminy Łęka Opatowska 
Zdzisław Kłodnicki, sołtys wsi 
Piaski Radosław Szubert i Prezes 

MUKS Lider Piaski Rafał Skiba, 
po czym rozpoczęło się losowa-
nie drużyn do dwóch grup. Me-
cze w grupach rozgrywano syste-
mem brazylijskim. Ze względu 
na ograniczenia czasowe grano 
jednosetowe mecze do 21 punk-
tów. Dwa najlepsze zespoły z każ-
dej grupy przechodziły do dal-
szych rozgrywek. We wczesnych 
godzinach wieczornych odbyły 
się mecze półfinałowe i finało-
wy, które rozgrywano do dwóch 
wygranych setów (do 15 punk-
tów). W rezultacie w kategorii 
męskiej 4 miejsce zajęła drużyna 
z Perzowa: Przemysław Cecota i 
Dawid Misiak, 3 miejsce drużyna 
z Kępna: Karol Białek i Adrian 
Władkowski, 2 miejsce Tomasz 
Kostrzewa i Szymon Strzała z 
Dzietrzkowic. Zwycięzcami zo-
stali Łukasz Konieczny z Kępna 
i Damian Fojtar z Wielunia. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju 
został Damian Fojtar, a nagrodę 
Fair-Play otrzymali Przemysław 
Cecota i Dawid Misiak. W ka-
tegorii kobiet 3 miejsce zajęły: 
Ewelina Jurasik i Kamila Bro-
niszewska z Siemianic, 2- Anna 
Stempin (Piaski) i Izabela Czap-
czyńska (Słupia),a zwyciężczy-
niami zostały Alicja Nowak i Wio-
leta Kuch z Kępna. Cały turniej 
profesjonalnie sędziowali  Adam 
Kłodnicki i Zdzisław Górecki. 
Dzięki ich wysiłkom rozgrywki 
odbywały się zgodnie z przepi-

sami siatkowej piłki plażowej i z 
zasadami Fair-Play. Dodatkową 
atrakcją w przerwie rozgrywek 
były pokazy spalinowych mode-
li samochodowych sterowanych 
falami radiowymi. Modelarze 
zajmujący się modelami RC nie-
dawno rozpoczęli działalność na 
terenie Kępna, na stałe ćwiczą 
w Chojęcinie. Ich umiejętności 
oraz same modele wzbudziły 
wiele emocji i zainteresowania 
wśród publiczności. W czasie 

trwania turnieju organizatorzy 
zapewnili również niespodzian-
ki dla dzieci takie jak np. dmu-
chany zamek, zjeżdżalnia i licz-
ne konkursy. Nieco starsi mogli 
zmierzyć się w konkursie strze-
lania z wiatrówki. Po wręczeniu 
cennych nagród przez Przewod-
niczącego Rady Gminy Zdzisła-
wa Kłodnickiego, Prezesa Klubu 
LIDER Piaski Rafała Skibę, a 
także sołtysa wsi Piaski Radosła-
wa Szuberta, który szczególnie 
angażował się w organizację tur-
nieju, uczestnicy ustawili się do 

pamiątkowego zdjęcia. O godzi-
nie 20.00 rozpoczęła się impreza 
taneczna na świeżym powietrzu 
prowadzona przez firmę Redox 
(która czuwała również nad od-
powiednio wysokim poziomem 
nagłośnienia), a zgromadzeni 
kibice i goście bawili się korzy-
stając z bogato zaopatrzonego 
zaplecza gastronomicznego. 
Turniej w tym m.in. wyżywienie 
zawodników, nagrody, oprawa 
muzyczna i nagłośnienie finan-
sowany był ze środków MPiPS 
w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2009 i możliwy 
był dzięki staraniom  Magda-
leny Osady, Katarzyny Nawrot 
oraz  Arturowi Sołydze i Ra-
dosławowi Szubertowi, którzy 
pozyskali pieniądze w kwocie 
10 300zł na realizację imprezy 
składając wniosek o dofinanso-
wanie. Dzięki dobrej organiza-
cji i współpracy LIDERA Piaski, 
OSP Piaski, KGW Piaski i Urzę-
du Gminy w Łęce Opatowskiej 
oraz ogromowi pracy społecz-
ności lokalnej Piasek możliwe 
było sprawne i profesjonalne 
zorganizowanie Turnieju Siat-
kowej Piłki Plażowej. Impreza 
taka odbyła się w Piaskach po 
raz trzeci i będzie organizowa-
na cyklicznie. Organizatorzy 
pragną serdecznie podzięko-
wać sponsorom i wszystkim 
zaangażowanym w realizację 
imprezy i zaprosić do udziału 
w turnieju za rok.

red

Kępno/ Os. Kopa

Drzewo prawie 
w murze

W Kępnie na Os. Kopa parkując samochód pod jednym z blo-
ków można zauważyć wyrastające drzewko prawie z muru. Widok 
ten zaobserwowaliśmy już dość dawno. Nie jesteśmy zwolennikami 
wycinania drzew, ale jest tyle miejsc, które można przeznaczyć na 
skwerki zieleni. Czy drzewo wyrastające z muru, które sięga II pię-
tra szkodzi zarówno przechodniom czy deformuje mur prosimy o 
zbadanie tego zagadnienia administratora bloku.

Red.

Bralin

Roboty drogowe 
na II zmiany

Roboty drogowe, jakie mają miejsce na naszych drogach powia-
towych i krajowych są uciążliwe nie tylko dla kierowców, ale tak-
że dla samych robotników drogowych, którzy pracują w najwięk-
sze upały. Być może dobrym pomysłem byłoby przeprowadzanie 
robót drogowych na dwie zmiany, pierwsza zmiana skoro świt, a 
druga po godz. 16.00, kiedy maleje  ruch na drodze.. Na pewno 
zadowoleni z takiego układu byliby robotnicy, którzy nie musieli-
by pracować w samo południe, a także wszyscy użytkownicy ruchu 
drogowego, którego natężenie znacznie  maleje w godzinach po-
południowych. 

Red. 
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Cyrk i Kabaret

W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów w gazecie proszę powiedzieć panie Burmistrzu: 
jak i w jaki sposób Firma „MIKE” p. Tęsiorowskiego finansuje kampanie panu i pana kole-
siom i koleżankom z koalicji rządzącej a także innym firmom z pana ludźmi na czele?

My, Wyborcy dziwimy się osobom, które chcą na tego typu imprezy chodzić, przecież pie-
niądze na te wybryki dajemy właśnie my, podatnicy!

„Wódź” każe, to trzeba iść, przecież kabarety i przyśpiewka są za darmo, a nawet jedzenie. 
Środki na ten cel pochodzą właśnie od takich firm, jak „MIKE” czy wiele innych zaprzyjaź-
nionych. Tylko te firmy dawają swoje pieniędzy, którym nadwyżki pan Burmistrz akceptu-
je. 

Myślę, że w tych wyborach władza się zmieni, że nadszedł ten oto czas. Przecież przewod-
niczący, Burmistrz czy radni z tej koalicji to tylko Cyrk i Kabaret. To wszystko zmierza do 
jednego („Dyktatury”).

Sołtys Olszowej i radny p. Tęsiorowski zorganizowali tego typu spotkanie wyborcze w Ol-
szowej i omawiany był fundusz sołecki, któremu to p. Głowacz był przeciwny. W imieniu 
wszystkich sołtysów w całej gminie występował w Bralinie na spotkaniu z prezesem Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów czyli był przeciwko mieszkańcom wsi, byle tylko jemu 
było lżej. 

W naszej gminie płacimy podatki największe w powiecie. Najwięcej za psy i od transportu. 
Dziwne jest to, że radni z koalicji z terenów wiejskich są właśnie za tym.

Następna sprawa, boiska sportowe. Panie Burmistrzu, niech pan odpowie: Kto zarządza 
pieniędzmi? Kto rozmawia z firmami i kto kręci lody na tego typu inwestycjach? Właśnie 
kolesie, panowie członkowie Rady Gminnej LZS: czy wy nie macie oczu, czy wy nie słyszycie 
co mówią wyborcy, co piszą gazety? Za te pieniądze, które w waszym imieniu wydaje p. Tęsio-
rowski i Spółka można by zrobić dwa razy tyle. Pozwoliłem sobie objechać boiska, które są 
remontowane. Powiem krótko: dobrze że robi się coś na terenach wiejskich, ale to dlatego, 
że obecna władza wie, że za chwilę będą wybory i później znowu 3 lata i nic tylko własne 
kieszenie. W rozmowach z osobami z poszczególnych wiosek powiem tylko tyle - to jest tra-
gedia a jeśli chodzi o Ostrówiec to nadaje się do telewizji i prędzej czy później tak właśnie 
się stanie. Ciemnych ludzi nie ma już nawet na wsiach ,w mieście robi się granity, marmury 
a boczne ulice i wiejskie drogi są ze szlaki. Którą to gmina odkupuje ze swojej Spółki i płaci 
grube pieniądze dla „CAROLINGU”. Jedno jest pewne, iż burmistrz będzie miał problem 
wygrać wybory w mieście , czyli trzeba szukać głęboko na wsi, ale wieś już przejrzała na oczy 
i uśmiech czy kawałek kiełbasy już nie wystarczy, aby przekupić wyborców. Układ Psikus 
-Trzmiel niestety ale się nie sprawdził. Zadłużenie powiatu jest coraz większe i inżynieria 
finansowa, którą wypowiada p. Starosta już odchodzi do lamusa. I układ rodzinny, który jest 
w Gminie przeniósł się także na Starostwo.

My, Wyborcy widzimy wszystko i obiecujemy jedno: Burmistrz i Starosta powinni się zmie-
nić, wtedy ludzie na wsi i w mieście odpoczęliby przynajmniej od różnego rodzaju ukła-
dów. 

Jeszcze dwa zdania na temat Spółek. P. Burmistrzu, to co pan robi, to jest Kabaret. Tworzy 
pan Spółki, które będą nadzorować Spółki we wszystkich Spółkach. Są prezesi i mają luksu-
sowe samochody, tak jak np. Wodociągi, gdzie jest nowy samochód terenowy i szereg innych 
a pracują ojcowie jako prezesi i synowie a my płacimy za wodę więcej niż na pustyni. Patrząc 
kątem oka obserwatora to wydaje mi się jedno, by wprowadzić majątek gminy w prywatne 
ręce i dlatego potrzebuje pan takich ludzi jak p. Tomczyk prezes, który ma staż 2-letni i 
mocne poparcie swojej mamy, która dzieli gminne pieniądze właśnie w te firmy, które pan 
Burmistrz chce. Już wielu Tomczyków pracuje w strukturach gminy, jak przyszły pana zięć w 
ADM-ach, niedługo braknie panu przyjaciół do obstawiania stanowisk. W Radzie Nadzorczej 
zasiadają prawnicy, którzy robią tak jak władza chce, bo to przecież prawa ręka. Ten co ma 
inne zdanie to wróg, był taki czas iż nawet chciał pan obstawić dyrektorów w szkole średniej, 
ale zagłosowali panu inaczej. 

Myślę, że Tygodnik Powiatowy wydrukuje to rzetelnie, bo inne media są własnością władzy. 
Jeszcze czasami Puls Tygodnia coś wypisze, ale tylko wtedy, kiedy nic nie dostanie z Kępna 
w ogłoszeniach.

Z poważaniem 
Obserwator i Wyborca

Taaaaaaka ryba
Leszcze płotki karpie złapał nasz Andrzej - szachista w Prośnie na 

skarpie.
Red.

Kampania „Pozory mylą, dowód nie” dotarła do Kępna 
Od 2 lipca 2009 roku trwa 

ogólnopolska kampania edu-
kacyjna Komendy Głównej Po-
licji i Związku Browary Polskie. 
Tegoroczna edycja odbywa 
się pod hasłem „Pozory mylą, 
dowód nie”, a jej celem jest 
zwrócenie uwagi sprzedawców 
i świadków sprzedaży alkoho-
lu, w sklepach na terenie ca-
łej Polski, że dorosły wygląd 
nie oznacza dojrzałości. Od 
dziś w akcję włączyli się rów-
nież kępińscy policjanci. Kam-
pania „Pozory mylą, dowód 
nie” opiera się na dystrybucji 
pakietów edukacyjno - infor-
macyjnych do sklepów w całej 
Polsce, a od dzisiaj 29.07.2009 

r.obejmie swym zasięgiem rów-
nież powiat kępiński. W zesta-
wie znajdą się ulotki, plakaty 
oraz naklejki, przypominające 
o zakazie sprzedaży alkoho-
lu niepełnoletnim. Materiały 
mają również zwrócić uwagę 
na potrzebę sprawdzania przez 
sprzedawcę daty urodzenia w 
dokumencie tożsamości młodo 
wyglądających klientów. Do-
cierać do sprzedawców, będą 
przede wszystkim dzielnicowi, 
którzy oprócz przekazywania 
im materiałów będą informo-
wać o konsekwencjach wynika-
jących ze sprzedaży alkoholu 
osobom niepełnoletnim i spo-
sobach, jak uniknąć łamania 

prawa. Policjanci będą zwracać 
uwagę dorosłych, by pamiętali, 
że nie bez przyczyny 18. rok 
życia jest granicą dorosłości. 
Człowiek, który przekroczył 
tą „magiczną liczbę” odpowia-
da za swoje czyny, kontroluje 
swoje emocje i zachowania. Za 
czyny niepełnoletnich nato-
miast odpowiedzialni są doro-
śli, między innymi sprzedawcy, 
którzy sprzedają nawet jedno 
piwo. Organizm młodego czło-
wieka reaguje na alkohol ina-
czej niż organizm dorosłego, 
więc jedno piwo sprzedane 
niepełnoletniemu może być 
przyczyną wielu nieszczęść. 
Według statystyk Komendy 

Głównej Policji w 2008 roku, 
stwierdzono 2100 przestępstw 
z Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, z czego po-
nad 1000 dotyczyło złamania 
zakazu sprzedaży lub podawa-
nia alkoholu małoletnim. Ce-
lem akcji jest również uświa-
domienie sprzedawcom, że 
na pierwszy rzut oka wygląd 
niepełnoletniego może mylić. 
Żeby kupić alkohol nastolatki 
stosują różne sztuczki: poważ-
ny ubiór, pomoc doroślej wy-
glądającego kolegi. Dlatego 
poprzez działania kampanii 
„Pozory mylą, dowód nie” or-
ganizatorzy chcą przypomnieć 

sprzedawcom, jak uniknąć 
problemów i utraty koncesji. 
W ramach kampani policjan-
ci prowadzić będą edukację 
sprzedawców i przestrzegać, 
by dokładnie sprawdzali datę 
urodzenia zamieszczoną na 
dokumencie, gdyż od stycznia 
2001 roku dowody osobiste 
wydawane są również osobom 
poniżej 18. roku życia i różnią 
się tylko datą ważności (wyda-
wane na 5 lat). Do roku 2001 
funkcjonowały tymczasowe 
dowody osobiste, które wyraź-
nie odróżniały się od tych wy-
dawanych osobom dorosłym.

sierż. G. Kurzawa 
KPP Kępno

BADANIE 
ONKOLOGICZNE PIERSI
19.08.2009r. godz. 14.00

ul. Kopernika 4 Wieruszów

Wykonuje specjalista onkolog

Badanie obejmuje: 
- USG piersi,
- badanie onkologiczne, leczenie, profilaktyka

KOSZT BADANIA 50 zł

W razie potrzeby może być wykonana biopsja histopatologiczna
Zapisy na badania pod numerem 62 784 41 197

MOŻLIWE JEST RÓWNIEŻ WYKONANIE BADANIA 
ONKOLOGICZNEGO ZMIAN SKÓRNYCH

KOSZT BADANIA 50 zł

ZAPRASZAMY !
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Orzeł Galewice ma 60 lat
W ubiegłą niedzielę w Galewicach odbyło się prawdziwe święto piłkarskie. W tym dniu bowiem święto-

wano obchody sześćdziesięciolecia Ludowego Zespołu Sportowego Orzeł. Z tej tez okazji na boisku Orła i 
sąsiedniego Gal Gazu odbył się turniej piłkarski oraz festyn zorganizowany przez Zarząd jubilatów. 

Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Galewice powstał w 1948 roku. 
Głównymi jego założycielami 
byli Tomasz Dębski i Bole-
sław Juszczak. W pierwszych 
latach po założeniu klub roz-
grywał swoje mecze na boisku 
w Galewicach, w miejscu gdzie 
znajduje się obecny obiekt. 
Początkowo drużyna Orła 
mecze rozgrywała głównie z 
sąsiednimi miejscowościami, 
były to spotkania towarzyskie 
oraz turniejowe. Później w la-
tach, kiedy zespół należał do 
Zrzeszenia Ludowych Zespo-
łów Sportowych brał udział 
w rozgrywkach klasy W, C, B, 
powiatowych i wojewódzkich. 
Pierwszą generację piłkarzy 
lat pięćdziesiątych stanowili 
m.in. Edward Bednarek, Józef 
Ciupek, Walenty Gruszaka, Bo-
lesław Janiaczyk, Józef Mogą, 
Józef Janiaczyk, Stanisław Ada-
mus, Tadeusz Zając. W latach 
sześćdziesiątych doszli kolejni 
reprezentanci Orła Czesław 
Rybak, Eugeniusz Duś, Adam 
Matyszczak, Jan Przysiecki, 
Jan Sabatowski, Ignacy Kacała, 
Bernard Zając, Jan Janiaczyk, 
Ryszard Zakręt, Adam Zawad-
ka, Tadeusz Dynia, Stefan 
Pluta. Z kolei w latach siedem-
dziesiątych dołączyli do kole-
gów Ryszard Kubiś, Kazimierz 
Olszowiak, Bogdan Janiaczyk, 
Andrzej Królewicz, Józef Ja-
roch, Marek Rodak, Henryk 
Duś  W okresie istnienia klu-
bu ton działalności sportowej 
i jego koordynacją  nadawali i 
zajmowali się Marian Zataj dr 
Chrapkowicz, Eugeniusz Matu-
szek, Marek Rodak, Kazimierz 
Olszowiak, Ryszard Kubiś. Bar-
dzo ważnym okresem w działal-
ności klubu – co podkreślają 
ówcześni zawodnicy – były lata 
1965-1975, kiedy prezesem był 
doktor Chrapkowicz. Od lat 
osiemdziesiątych Orzeł zrze-
szony był w Okręgowym Związ-
ku Piłki Nożnej w Kaliszu, gra-
jąc ze zmiennym szczęściem w 
klasach C i B. Należy nadmie-
nić, że drużyna w tym okresie 
zdobywała niejednokrotnie na-
grody Fair Play w okręgu kali-
skim, co było miłym akcentem 
dla piłkarzy działaczy i kibiców 
klubu. Wysiłek organizacyjny i 
sportowy działaczy i zawodni-
ków na czele z prezesem Ry-
szardem Kubisiem i trenerem 
Janem Sabatowski zaowocował 

w 2003 roku awansem do klasy 
okręgowej. To był największy 
sukces w historii. Po za osią-
gnięciami sportowymi poczy-
nania działaczy klubu i władz 
gminy sprawiły zmianę funk-
cjonalności całego obiektu i 
jego zaplecza, bowiem pobu-
dowano budynek gdzie miesz-
czą się szatnie, pomieszczenia 
dla sędziów, zaplecze magazy-
nowo-gospodarczo, umywalnie 
i natryski. Wykonano również 
ogrodzenie z dwóch stron 
od drogi i trybun. Wykonano 
nowe zadaszenia dla ławki re-
zerwowych. Boisko poddano 

całkowitej modernizacji w po-
staci wykonania odwodnienia i 
wyrównania terenu oraz wyko-
nania nowej murawy. W roku 
2008 obiekt został oświetlony 
poprzez zamontowanie czte-
rech podwójnych lamp od stro-
ny drogi wykonano natomiast 
zabezpieczenie w postaci siat-
ki. Przy okazji jubileuszu nie 
zapomniano również o sponso-
rach dzięki którym klub mógł 
istnieć i dopracować się takie-
go obiektu. Zarząd szczególnie 
dziękuje Panu Adamowi Musia-
le, Kazimierzowi Olszowiakowi 
i Ryszardowi Kubisiowi, którzy 

bezinteresownie brali udział 
w wykonywaniu tego zadania 
fundując niezbędne materiały 
jak i wkład pracy oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do wykonania wymienionych 
prac. Ważny udział w działal-
ności klubu mają poprzednie 
i obecne władze Gminy, którzy 
finansowo wspierali i wspierają 
działalność statutowa. Podczas 
niedzielnych uroczystości ju-
bileuszowych nie zabrakło mi-
łych akcentów. Przedstawiciele 
władz gminnych na czele z wój-
tem Lechem Balińskim wręczy-
li wszystkim wyróżniającym się 

zawodnikom i działaczom w 
historii klubu  okolicznościo-
we statuetki. Podziękowania 
oraz życzenia jubilatom złożył 
również starosta wieruszowski 
Andrzej Szymanek. Miłym ak-
centem było również wręcze-
nia Orłowi okazałego pucharu 
przez działaczy Jagi Lututów. 
Uroczystości jubileuszowe dzię-
ki  Zarządowi klubu i pomocy 
władz gminnych miały wyjąt-
kowy charakter. Nie zabrakło 
atrakcji dla wszystkich licznie 
przybyłych  kibiców i sympa-
tyków. Tak wiec oprócz tur-
nieju piłkarskiego rozegrano 
mecz piłkarski juniorów Orła 
z Marcinkami Kępno, odbył się 
koncert piosenkarza Andrzeja 
Cierniewskiego  i zabawa ta-
neczna przy zespole Bravo. Dla 
najmłodszych  przygotowano 
również atrakcje m.in. zamek 
powietrzny.

foto: R. Zych

Puchar Polski

Pierwsze rozstrzygnięcia
W okręgu sieradzkim rozegrano pierwszą rundę spotkań okręgowego Pucharu 
Polski. Oto niektóre wyniki. Pełny komplet wyników podamy w kolejnym 
wydaniu gazety  
 
LKS Łyskornia - Sparta Mokrsko   1:2 
WKS Rokitnica - LZS Rębieskie   1:3 
Słowian Dworszowice - LZS Wrońsko  2:3 
GKS Zapolice - Płomień Dzigorzew  2:4 
GKS Dubidze - Zryw Ożegów  1:2 
Czarni II Rząśnia - LKS Wierzchlas  5:1
KS Sokolniki - Hetman Żdżary  1:2
LZS Młynisko - Zryw Wójcin   3:0 wo. 
LZS Masłowice - GKS Siemkowice  3:2
Iskra Stolec - RKS Rychłocice   3:6

Rozpoczynają w niedzielę
Jak wcześniej informowaliśmy piłkarze okręgu kaliskiego do rozgrywek okręgowego 
Pucharu Polski przystąpią w najbliższą niedzielę 9 bm. Poniżej podajemy pełny zestaw 
par.
 LZS Bukownica   - PELIKAN Grabów                      
 PROSNA Kalisz /juniorzy/  - KORONA Chełmce                   
 LZS Czajków  - OLIMPIA Brzeziny                      
 ISKRA Sieroszewice /juniorzy/ - GORZYCZANKA Gorzyce W.   
 LZS Godziesze  - ZIELONI Koźminek                   
 ŁUŻYCZANKA Kuźnica Grab. - KS Rogaszyce                     
 ZAWISZA Łęka Opatowska  - WIELKOPOLANIN Siemianice  (godz. 11)
 AJAX Rojów  - ZEFKA Kobyla Góra                   
 ŻAKI Taczanów  - GKS Jaraczewo                           
TARCHALANKA Tarchały W.- SULIMIRCZYK Sulmierzyce      
CZARNI Wierzbno  - ODOLANOVIA Odolanów           
CKS Zbiersk /juniorzy/  - PANDA Pamięcin                       
PROSNA Chocz  - UNIA Szymanowice                 
WICHER Mycielin   - GLADIATORZY Sierszew-P.  
LILIA Mikstat  - MASOVIA Kraszewice               
SOKÓŁ Bralin  - GKS Rychtal-Skoroszów  ( godz. 16)
SZCZYT Szczytniki  - PELIKAN Nowy Karolew          
LZS Gorzyce Małe  - CKS Zduny                                
POGOŃ Trębaczów  - wolny los;
LZS Trzcinica   - wolny los.

ryt

60-lecie Orła Galewice

Puchar dla Gal Gazu Galewice
Gal Gaz Galewice po zwycięstwie w finale nad Pelikanem Grabów 
1:0 zwyciężył w III Turnieju o Puchar Starosty Wieruszowskiego. 

Tegoroczny turniej  nie przypadkowo gościł w Galewicach. Był bowiem 
jednym z punktów  obchodów 60-lecia miejscowego Orła.

W turnieju uczestniczyło sześć drużyn. W pierwszej grupie zdecydowane 
zwycięstwo odniosła drużyna Pelikana Grabów, która wyprzedziła Flormar-
but Zibex Osiek oraz gospodarzy Orła Galewice, który z racji jubileuszu  
był niezwykle gościnny dla gości. W grupie drugiej również zdecydowane 
zwycięstwo odniósł Gal Gaz Galewice. Na drugim miejscu uplasowali się 
piłkarze Prosny Wieruszów, zaś trzecim Jagi Lututów. W meczu o trzecie 
miejsce w turnieju Prosna Wieruszów zdecydowanie pokonała Flormar-
but Zibex Osiek 3:0. W finale spotkały się zdecydowanie dwie najlepsze 
drużyny. Minimalnie lepszy okazał się Gal Gaz Galewice, który pokonał 
Pelikana Grabów 1:0 po bramce zdobytej przez pozyskanego z LZS Wy-
drzyn Krzysztofa Świdera. Najlepszym strzelcem został Krzysztof Świder 
(Gal Gaz ), który zdobył 5 bramek. Najlepszym bramkarzem został nato-
miast Bartek Skupień (Flormarbut Zibex).

W meczu poprzedzającym turniej juniorzy Orła Galewice przegrali z 
Marcinkami Kępno 0:1.

Wyniki
Grupa I
Orzeł Galewice – Flormarbut Zibex Osiek  0:2 
Orzeł Galewice – Pelikan Grabów   0:4 
Flormarbut Zibex Osiek – Pelikan Grabów  1:2 
Pelikan Grabów   2  6  6-1
Flormarbut Osiek 2 3 3-1
Orzeł Galewice  2 0 0-6

Grupa II  
Gal Gaz Galewice – Prosna Wieruszów   5:0
Prosna Wieruszów – Jaga Lututów    4:1
Gal Gaz Galewice – Jaga Lututów    6:1
1. Gal Gaz Galewice  2 6 11-1
2. Prosna Wieruszów  2 3 4-6
3. Jaga Lututów   2 0 2-10

Mecz o trzecie miejsce
Prosna Wieruszów – Flormarbut 

Zibex Osiek 3:0
 
Mecz o pierwsze miejsce 
Gal Gaz Galewice – Pelikan Gra-

bów 1:0

Kolejność
Gal Gaz Galewice
Pelikan Grabów
Prosna Wieruszów
Flormarbut Zibex Osiek
5-6. Jaga Lututów
      Orzeł Galewice
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Terminarz rozgrywek Kaliskiej Klasy A – Grupa II
Runda jesienna – sezon 2009/2010

I kolejka -   16  sierpnia  2009 r.  - niedziela 

16:00    LZS Trzcinica                  - POGOŃ Trębaczów                 
16:00    SOKÓŁ Bralin                   - ZEFKA Kobyla Góra               
16:00    PŁOMIEŃ Opatów                 - LILIA Mikstat                   
16:00    PELIKAN Grabów                 - WIELKOPOLANIN 
Siemianice        
16:00    MASOVIA Kraszewice             - GZS Rychtal-
Skoroszów           
11:00    STRAŻAK Słupia                 - KS Rogaszyce                    
16:00    LZS Doruchów                   - LZS Olszowa                     

II kolejka  -   23  sierpnia  2009 r.  - niedziela 

11:00    LZS Doruchów                   - LZS Trzcinica                   
11:00    LZS Olszowa                    - STRAŻAK Słupia                  
16:00    KS Rogaszyce                   - MASOVIA 
Kraszewice              
16:00    GZS Rychtal-Skoroszów          - PELIKAN Grabów                  
15:00    WIELKOPOLANIN Siemianice       - PŁOMIEŃ Opatów                  
11:00    LILIA Mikstat                  - SOKÓŁ Bralin                    
16:00    ZEFKA Kobyla Góra              - POGOŃ Trębaczów                 

 
III kolejka -   30  sierpnia  2009 r.  - niedziela 

16:00    LZS Trzcinica                  - ZEFKA Kobyla Góra               
11:00    POGOŃ Trębaczów                - LILIA Mikstat                   
16:00    SOKÓŁ Bralin                   - WIELKOPOLANIN 
Siemianice        
16:00    PŁOMIEŃ Opatów                 - GZS Rychtal-
Skoroszów           
16:00    PELIKAN Grabów                 - KS Rogaszyce                    
16:00    MASOVIA Kraszewice             - LZS Olszowa                     
11:00    STRAŻAK Słupia                 - LZS Doruchów                    

IV kolejka -   6  września  2009 r.  - niedziela 

11:00    STRAŻAK Słupia                 - LZS Trzcinica                   
16:00    LZS Doruchów                   - MASOVIA 
Kraszewice              
16:00    LZS Olszowa                    - PELIKAN Grabów                  
11:00    KS Rogaszyce                   - PŁOMIEŃ Opatów                  
16:00    GZS Rychtal-Skoroszów          - SOKÓŁ Bralin                    
15:00    WIELKOPOLANIN Siemianice       - POGOŃ Trębaczów                 
11:00    LILIA Mikstat                  - ZEFKA Kobyla Góra               

V kolejka -   13  września  2009 r.  - niedziela 

16:00    LZS Trzcinica                  - LILIA Mikstat                          
16:00    ZEFKA Kobyla Góra              - WIELKOPOLANIN 
Siemianice               
11:00    POGOŃ Trębaczów                - GZS Rychtal-
Skoroszów                  
16:00    SOKÓŁ Bralin                   - KS Rogaszyce                           
16:00    PŁOMIEŃ Opatów                 - LZS Olszowa                            
16:00    PELIKAN Grabów                 - LZS Doruchów                     
16:00    MASOVIA Kraszewice             - STRAŻAK Słupia                   

VI kolejka -   20  września  2009 r.  - niedziela 

16:00    MASOVIA Kraszewice             - LZS Trzcinica                          
11:00    STRAŻAK Słupia                 - PELIKAN Grabów                         
16:00    LZS Doruchów                   - PŁOMIEŃ Opatów                         
16:00    LZS Olszowa                    - SOKÓŁ Bralin                           
16:00    KS Rogaszyce                   - POGOŃ Trębaczów                        
11:00    GZS Rychtal-Skoroszów          - ZEFKA Kobyla Góra                      
15:00    WIELKOPOLANIN Siemianice       - LILIA Mikstat                    

VII kolejka -   27  września  2009 r.  - niedziela 

15:00    LZS Trzcinica                  - WIELKOPOLANIN 
Siemianice         
11:00    LILIA Mikstat                  - GZS Rychtal-
Skoroszów                  
15:00    ZEFKA Kobyla Góra              - KS Rogaszyce                           

11:00    POGOŃ Trębaczów                - LZS Olszowa                            
15:00    SOKÓŁ Bralin                   - LZS Doruchów                           
15:00    PŁOMIEŃ Opatów                 - STRAŻAK Słupia                         
15:00    PELIKAN Grabów                 - MASOVIA 
Kraszewice               

VIII kolejka  -   4  października  2009 r.  - niedziela 

15:00    PELIKAN Grabów                 - LZS Trzcinica                          
11:00    MASOVIA Kraszewice             - PŁOMIEŃ Opatów                         
11:00    STRAŻAK Słupia                 - SOKÓŁ Bralin                           
15:00    LZS Doruchów                   - POGOŃ Trębaczów                        
15:00    LZS Olszowa                    - ZEFKA Kobyla Góra                      
15:00    KS Rogaszyce                   - LILIA Mikstat                          
15:00    GZS Rychtal-Skoroszów          - WIELKOPOLANIN 
Siemianice         

IX kolejka  -   11  października  2009 r.  - niedziela 

15:00    LZS Trzcinica                  - GZS Rychtal-
Skoroszów                  
15:00    WIELKOPOLANIN Siemianice       - KS Rogaszyce                           
11:00    LILIA Mikstat                  - LZS Olszowa                            
15:00    ZEFKA Kobyla Góra              - LZS Doruchów                           
11:00    POGOŃ Trębaczów                - STRAŻAK Słupia                         
15:00    SOKÓŁ Bralin                   - MASOVIA 
Kraszewice                     
15:00    PŁOMIEŃ Opatów                 - PELIKAN Grabów                   

X kolejka -   18  października  2009 r.  - niedziela 

15:00    PŁOMIEŃ Opatów                 - LZS Trzcinica                          
11:00    PELIKAN Grabów                 - SOKÓŁ Bralin                           
15:00    MASOVIA Kraszewice             - POGOŃ Trębaczów                        
11:00    STRAŻAK Słupia                 - ZEFKA Kobyla Góra                      
15:00    LZS Doruchów                   - LILIA Mikstat                          
15:00    LZS Olszowa                    - WIELKOPOLANIN 
Siemianice               
15:00    KS Rogaszyce                   - GZS Rychtal-
Skoroszów            

XI kolejka -   25  października  2009 r.  - niedziela 

14:00    LZS Trzcinica                  - KS Rogaszyce                           
14:00    GZS Rychtal-Skoroszów          - LZS Olszowa                            
14:00    WIELKOPOLANIN Siemianice       - LZS Doruchów                           
11:00    LILIA Mikstat                  - STRAŻAK Słupia                   
14:00    ZEFKA Kobyla Góra              - MASOVIA 
Kraszewice               
11:00    POGOŃ Trębaczów                - PELIKAN Grabów                   
14:00    SOKÓŁ Bralin                   - PŁOMIEŃ Opatów                   

XII kolejka -   8  listopada  2009 r.  - niedziela 

14:00    SOKÓŁ Bralin                   - LZS Trzcinica                          
11:00    PŁOMIEŃ Opatów                 - POGOŃ Trębaczów                        
14:00    PELIKAN Grabów                 - ZEFKA Kobyla Góra                      
14:00    MASOVIA Kraszewice             - LILIA Mikstat                          
11:00    STRAŻAK Słupia                 - WIELKOPOLANIN 
Siemianice               
14:00    LZS Doruchów                   - GZS Rychtal-
Skoroszów                  
14:00    LZS Olszowa                    - KS Rogaszyce                     

XIII kolejka -   11  listopada  2009 r.  - środa 

14:00    LZS Trzcinica                  - LZS Olszowa                            
14:00    KS Rogaszyce                   - LZS Doruchów                           
14:00    GZS Rychtal-Skoroszów          - STRAŻAK Słupia                         
14:00    WIELKOPOLANIN Siemianice       - MASOVIA 
Kraszewice                     
11:00    LILIA Mikstat                  - PELIKAN Grabów                         
14:00    ZEFKA Kobyla Góra              - PŁOMIEŃ Opatów                         
11:00    POGOŃ Trębaczów                - SOKÓŁ Bralin                     
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Informacje z powiatu wieruszowskiego
Powiat na VI Jarmarku

Tłum ludzi przysłuchiwał się piosenkom w wykonaniu wieruszowskiego zespołu „Sami swoi”.

W dniach 4-6 września br. Po-
wiat Wieruszowski tradycyjnie 
będzie uczestniczył w VI Jarmar-
ku Wojewódzkim w Łodzi.

Impreza masowa „Jarmark Wo-
jewódzki” jest organizowana w 
ramach działań promujących 
Województwo Łódzkie. Organi-
zatorem ww. przedsięwzięcia jest 
Urząd Marszałkowski w Łodzi. 
Impreza ma na celu prezenta-
cję jednostek samorządowych 
w kontekście promocyjnym, ale 
również ukazanie ich potencjału 
gospodarczego i turystycznego. 
Oprócz samorządów z obszaru 
województwa, wśród wystawców 
znajdą się reprezentanci regio-

nów partnerskich oraz instytucji 
publicznych. Prezentacja wszyst-
kich uczestników odbywać się 
będzie na stoiskach promocyj-
nych, podczas występów grup 
artystycznych oraz w ramach 
działań towarzyszących.

W tym roku Powiat Wieruszow-
ski będzie prezentował się na 
stoisku razem z innymi samorzą-
dami z powiatu. Urząd Miejski 
w Wieruszowie, Gmina Bolesła-
wiec i Gmina Galewice potwier-
dziły chęć wspólnej prezentacji 
na jarmarku. Wspólnie planuje 
się zaprezentować m.in:

ofertę gospodarczą powiatu, 
ofertę turystyczną - prezentacja 

walorów turystycznych i przyrod-
niczych gmin powiatu, ofertę 
kuchni regionalnej - popula-
ryzacja Produktów Markowych 
Powiatu Wieruszowskiego oraz 
degustacja ciast przygotowanych 
przez KGW w Teklinowie i Jut-
kowie, ofertę kulturalną - wystę-
py orkiestry podwórkowej „Sami 
swoi”.

Przedsiębiorców i organizacje 
lokalne zainteresowanych pro-
mocją swoich produktów ser-
decznie zapraszamy do współ-
pracy z Wydziałem Rozwoju i 
Promocji, Starostwa Powiatowe-
go w Wieruszowie, ul Rynek 1-7, 
pokój 25, tel. 062 78 31 996

W ubiegłym roku stoisko Powiatu wieruszowskiego cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Kępno

Wszystko gra
Tylko miejsca na rowery już brak w miejscu do tego 

przeznaczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Kepnie.

Z powyższego wynika, że Policjanci dobrze pracują dla chorej 
statystyki. Ilość samochodów zatrzymanych i odebranych pijanym 
kierowcom nie widać ani nie słychać.

To jak Policjanci z Komend Powiatowych pracują a przy okazji 
robią z siebie błaznów wie każde dziecko, które chociaż raz jest 
świadkiem podejmowanej interwencji przesz stróżów prawa. Na 
ten temat wielokrotnie było pisane na łamach ITP i łamy dla do-
bra społeczeństwa i również policjantów (nie musicie pracować 
dla statystyki i urojeń przełożonych) są zawsze otwarte. 

Przeżyłeś głupią idiotyczna interwencję Policjantów – postaraj się 
je opisać, my je wydrukujemy.

Redakcja ITP

Jak wspominam Woodstock?
- Rok 2002 VIII Woodstock Żary. Pamiętam jak jechaliśmy to spałem 

2-3 godziny na dworcu we Wrocławiu. Jak dojechaliśmy to zobaczyliśmy 
dopiero ile tam jest ludzi. Trudno to określić, na pewno tylu ludzi nie wi-
dzieliście, chyba, ze w telewizji. Atmosfera bardzo fajna, ludzie bardzo mili, 
nie było żadnych rozrób, żadnych awantur, ani sytuacji, aby ludzie mieli 
do siebie o coś pretensje. Wszyscy byli pozytywnie do siebie nastawieni. Mu-
zyka to jest to na Woodstock. Dla niej warto jechać. Jedyny mankament, 
warunki higieniczne były straszne, jak ktoś musi brać dwa razy dziennie 
prysznic, jak ktoś ma fioła na punkcie czystości to nie ma po co jechać. 
Świetna przygoda, naprawdę wspaniała. Warto jechać, aby choć raz to 
zobaczyć – Łukasz z Wyszanowa

- Nie jedźcie tam – to jest dzieło szatana – Dawid z Wieruszowa
- Byłem już szósty raz i zawsze jest super. Atmosfera bardzo fajna, ludzie 

przyjaźni. Najmłodszy uczestnik miał trochę ponad roczek a najstarszy pan 
Henio 65 lat. Bardzo mi się podobało, można nawiązać fajne znajomości. 
Wieczorem jest okazja do wspólnego pogrania na gitarze i integracji także 
ogólnie wypas – mówi stały bywalec Adam Zawada z Chróścina

- Nic nie przebije tej atmosfery i ludzi, nigdzie się takiego klimatu nie 
znajdziecie. Powiem jedno - 200 tys. osób na koncercie to jest to, tj. im-
preza, jeżdżę tam po prostu, dla muzyki. Byłem trzy razy, wciągnęli mnie 
- Agata z Galewic

- Jadę po raz czwarty, nie wyobrażam sobie wakacji bez Woodstock- Nata-
lia z Wieruszowa 

Wystartuję w wyborach samorządowych na wójta
Oświadczenie
Dzięki uprzejmości redakcji 

ITP., która udostępnia spoty 
umieszczone na Forum (nie 
mam Internetu) informuję 
mieszkańców Gminy Czastary, że 
wezmę udział w wyborach samo-
rządowych w 2010 r. i ubiegać się 
będę o fotel Wójta Gminy Cza-
stary. Główną motywacją moich 
zamierzeń są oczekiwania miesz-
kańców, aby wreszcie posprzątać 
stajnię Augiasza i doprowadzić 
do normalnego funkcjonowa-
nia gminy tak, aby była przyja-
zna obywatelom i skuteczna w 
rozwiązywaniu ich codziennych 
bolączek.

Mój wiek i doświadczenie jest 
atutem, a nie przeszkodą, wszak 
staropolskie porzekadło mówi: 
im wino starsze, tym lepsze. W naj-
bliższym czasie przedstawię pro-
gram wyborczy oparty na rzetel-

nych przemyśleniach, rzetelnej 
ocenie możliwości ich realizacji. 
Nie obiecuję gruszek na wierz-
bie, ale zapewniam, że godnie 
będę administrować gminą, słu-
żyć jej mieszkańcom realnie a 
nie wirtualnie.

Konsekwentne działanie, rzetel-
ność, uczciwość, 
szacunek wobec 
każdego, to atry-
buty które służą 
mojej wieloletniej 
drodze życiowej. 
Nie interesują 
mnie układy, ko-
lesiostwo a wiedza 
i doświadczenie. 
Jestem człowie-
kiem niezależnym, 
niezwiązanym z 
układami politycz-
nymi, autorytet za-
mierzam zdobywać 

pracą i skutecznymi jej owocami. 
Liczę na wsparcie ludzi mło-

dych, a także tych wszystkich, 
którzy dotąd nie znaleźli należ-
nego poważania i szacunku u 
miejscowej władzy. 

Z poważaniem
Brygida Gólska



5 sierpnia 2009

dodatek tv 15

Bezpłatny 
dodatek TV

05.08.2009-11.08.2009

08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:35 Detektywi

na wakacjach - serial
09:05 Jedyneczka 
09:30 W labiryncie 

- serial TVP
10:25 Rozmowy istotne
10:50 Made in Poland 
11:15 Sztuka zwana Art 

- Brut - cykl 
dokumentalny

11:35 Moliki książkowe 
- magazyn

11:45 Kroniki Letniej 
Olimpiady 

12:00 Wiadomości
12:10 Więzy krwi 

- serial TVP
13:00 Wideoteka

dorosłego człowieka 
13:25 Okazja - serial TVP
14:20 Mini Szansa 
15:10 Folkogranie 
15:40 Welcome to Kra-

ków - cykl reportaży

06:00 Kawa 
czy herbata? 

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

po ósmej
08:30 Małe zoo Lucy

- film animowany
08:45 Dim, Dam, Doum 

- serial animowany
08:55 Wirtul@ndia 

- O’ Yeti !
09:20 Lippy & Messy 
09:25 Legenda Nezha 

- serial animowany
09:50 Na wysokiej fali 

- serial przygodowy
10:20 Don

Matteo III - serial
11:25 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Plebania 

- telenowela TVP
12:50 Klan 

- telenowela TVP
13:15 Szkoła złamanych 

serc - serial 
obyczajowy

14:05 Historia 
postępu technicznego 
w Europie: Żelazna 
wieża Eiffla - cykl 
dokumentalny

14:30 Raj - magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:10 Zaginiona

- serial TVP
16:10 Kolarstwo 

- Tour de Pologne
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo 

- Tour de Pologne
18:15 Moda 

na sukces - serial
18:40 Przebojowa noc
18:50 Kolarstwo - Mini 

Tour de Pologne
19:00 Wieczorynka: Mię-

dzy nami bocianami 
- serial animowany

19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Kolarstwo - Kroni-

ka Tour de Pologne
20:10 Pogoda
20:25 Okruchy życia: 

Gra w urojenia 
- thriller

22:05 Laura - Śmierć 
zapisana w kartach 
- film fabularny 

 Jest początek lipca. 
W dniu urodzin, do 
domu po dłuższej 
nieobecności wraca 
dwudziestosześciolet-
nia Laura Fontane. Ma 
do ogłoszenia radosną 
wieść, za kilka dni 
wychodzi za mąż, za 
ukochanego Vincenta. 
Niestety nie wszystkim 
się to podoba... Laura 
ma jednak inny pro-
blem. Nad jej rodziną 
od kilku pokoleń wisi 
klątwa. 

23:50 Kino nocnych 
marków: Elżbieta I 
- dramat historyczny

01:35 Notacje 
- Elżbieta Dołęga 
- cykl dokumentalny

01:50 Zakończenie dnia

06:50 Telezakupy
07:20 Złotopolscy 

- telenowela TVP
07:50 Znaki czasu 

- magazyn
08:10 Dwójka Dzieciom: 

Milly i Molly - serial 
animowany 

08:35 Radiostacja 
Roscoe - serial 

 Czwórka znudzonych 
nastolatków z Roscoe 
postanawia założyć 
własną rozgłośnię 
radiową. Siedziba 
znajduje się w opusz-
czonym magazynie na 
obrzeżach miasteczka.

09:00 Barwy 
szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

10:05 Kopciuszek 
- serial obyczajowy

10:35 Moja
rodzinka - serial

11:10 Nowe przygody 
Flippera - serial 
przygodowy

12:00 Magnum - serial
12:55 Teleturniej 

„Lotko. tv”
13:25 Majorka nieznana 

- film dokumentalny
14:25 Córki McLeoda 

- serial obyczajowy
15:15 MASH - serial 

komediowy 
15:45 Wakacyjne

Kino Dwójki: Brakują-
ce ogniwo - film 
fabularny

17:30 Program lokalny
18:10 M jak miłość 

- serial TVP
19:05 Tulipan 

- serial TVP
20:05 Dr House

- serial obyczajowy
21:00 Alibi na środę: 

Partnerzy 
- film akcji 

 Jack jest 40-letnim 
ochroniarzem, który 
stracił żonę i syna w 
wypadku samochodo-
wym. Pewnego dnia 
staje się świadkiem 
morderstwa i zostaje 
w nie wrobiony. Teraz 
musi udowodnić, że 
jest niewinny. Teddy, 
12-letni chłopiec 
pomaga mu się ukryć, 
ale staje się to trudne 
i niebezpieczne, bo 
policja podąża krok 
za nimi. Jack i Tedy 
muszą wymyśleć plan, 
dzięki któremu Jack 
będzie mógł wyjść
z ukrycia.

22:35 Festiwal Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi 
2009 - Kazimierz 
Dolny/Janowiec
nad Wisłą 

22:45 Panorama
23:10 Sport Telegram
23:15 Pogoda
23:20 Oczy Angeli 

- serial kryminalny
00:15 Kocham kino 

na bis: Cztery
pory roku 
- komedia

02:05 Zakończenie dnia

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

przegląd portali 
internetowych

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

o Poranku
09:15 Serwis info, 

Serwis sportowy
10:00 Gość poranka
10:15 Biznes

- otwarcie dnia
10:30 Serwis Info, 

Serwis sportowy
11:00 Serwis Info, 

Serwis kulturalny
11:30 Serwis info, 

Serwis sportowy
12:15 Biznes
12:30 Serwis info, 

Serwis sportowy
13:10 Raport z Polski
13:30 Serwis info

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień

z Polsat News
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Przygody w siodle 

- serial obyczajowy
08:30 Nowe 

przygody Tequili 
i Bonettiego - serial

09:35 Czarodziejki 
- serial komediowy

 W mieście grasuje 
demon, który poluje 
na Leprokonusy 
- irlandzkie klasnoludy.

10:30 Sheena 
- serial przygodowy

11:30 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy

12:00 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

13:00 Mamuśki 
- serial komediowy

14:00 Miodowe Lata
- serial komediowy
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14:45 Zwariowany 
świat Malcolma
- serial komediowy

15:15 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy

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

- magazyn reporterów
16:45 Obrońca - serial
 Opieka społeczna chce 

umieścić przykutego 
do wózka, Lawrence’a 
Neala w państwowym 
ośrodku dla niepeł-
nosprawnych, jednak 
chłopak ma inne plany. 

17:45 Ostry dyżur - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Malanowski i Part-

nerzy - serial fabularny
20:00 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

21:00 Frajer 
- komedia

 Paul Tannek jest 
porządnym, dobro-
dusznym i dobrze wy-
chowanym studentem 
nowojorskiej uczelni. 
Wszyscy uważają go 
jednak za nieudacznika.

22:00 Studio Lotto 
01:10 Nagroda 

gwarantowana
02:10 Zakazana kamera
03:10 Tajemnice losu

18:25 Detektywi 
- serial fabularno
-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:05 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

20:50 Strażnicy 
Teksasu 
- western

22:45 Egzekutor 
- film sensacyjny 

 John Kruger to 
najlepszy agent spe-
cjalny z elitarnej grupy 
oficerów pracujących 
dla Programu Ochrony 
Świadków. Kiedy 
zawodzi wszystko i 
nie ma już nadziei, 
wtedy wkracza do 
akcji Kruger. Ocala 
świadków, niszcząc 
wszelkie dowody ich 
istnienia. To jedyny 
sposób, by uchronić 
ich przed śmiertelnym 
niebezpieczeństwem. 
Lee Cullen pracuje 
w Departamencie 
Obrony. Przypadkowo 
odkrywa plan prze-
kazania supernowo-
czesnej i szalenie 
niebezpiecznej broni 
w ręce terrorystów.

00:40 Uwaga! 
01:00 Nocne granie

14:15 Biznes
14:30 Serwis info
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info, 

Serwis sportowy
16:00 Rozmowa 

dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis info

- dla niesłyszących, 
Prognoza pogody

16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz Świat
17:30 Pasmo regionalne
19:30 Raport z Polski
19:50 Komentarz Świat
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta
21:05 Telekurier 
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo

regionalne
22:15 Plus - minus 
22:30 Serwis Info
22:50 Komentarz Świat
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info
00:00 Ballada o prawdzi-

wym klamstwie 
01:15 Minęła 20-ta 
01:55 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
02:15 Serwis info
02:40 Plus - minus 
03:00 Komentarz Świat
03:10 Sportowy Wieczór
03:30 Światowiec
04:00 Serwis Info
04:25 Minęła 20-ta
05:10 Zawodowcy
05:35 Raport z Polski

15:45 Zamki kresowe 
Rzeczypospolitej 

16:10 Kolarstwo 
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo 
18:15 W labiryncie 

- serial TVP
19:15 Dobranocka: Noddy 

- serial animowany
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Kolarstwo - Kroni-

ka Tour de Pologne
20:10 Pogoda
20:15 Więzy krwi 

- serial TVP
21:10 Tydzień Polski

- magazyn
21:55 Biała wizytówka

- serial obyczajowy
22:50 Kroniki Letniej 

Olimpiady
23:05 I zdrada cz. 1 

- film dokumentalny
00:05 Serwis Info
00:15 W labiryncie 

- serial TVP
01:15 Dobranocka
01:30 Wiadomości
02:00 Więzy krwi 

- serial TVP
02:45 Tydzień Polski 

- magazyn
03:25 Biała wizytówka 

- serial obyczajowy 
04:25 I zdrada cz. 1

- film dokumentalny
05:20 Kroniki Letniej 

Olimpiady
05:30 Skarby nieodkryte
06:00 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! 
05:50 Mango 

Telezakupy
06:50 Granie 

na śniadanie 
07:10 Taniec

z gwiazdami 
- program rozrywkowy

09:20 Milionerzy 
10:20 Salon Gry 
11:20 Mango 

telezakupy
12:20 Na Wspólnej

- serial obyczajowy
13:40 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny 

14:20 Tajemnice 
Smallville - serial 
science-fiction

15:20 Przyjaciele VIII
- serial komediowy 

16:25 Rozmowy 
w toku - talk show 

17:30 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska
- serial fabularny

Okruchy życia: Gra w urojenia - thriller, TVP1, godz. 20:25
Podczas rodzinnej sprzeczki w samochodzie dochodzi 
do tragicznego w skutkach wypadku. W rozbitym aucie 
giną na miejscu rodzice bohaterki filmu, Jamie Ellison.

Alibi na środę: Partnerzy - film akcji, TVP2, godz. 21:00
12-letni Teddy, wychowywany samotnie przez matkę, i jego 
przyjaciel Ty marzą o wygodnym, pełnym przygód życiu, jakie 
wedle ich wyobrażeń wiodą bandyci.

04:25 Instynkt Tropiciela 
- przewodnik 
po Polsce

05:15 Cruzer - Sport:ex 
05:35 Muzyczne listy
06:35 TV Market
07:10 Zbuntowani 

- serial obyczajowy
08:15 Dziewczyny 

Fortuny 
09:15 Strażnik Teksasu 

- serial sensacyjny
10:15 Big Brother 4.1
13:15 Cruzer - Sport:ex 
13:45 Dziewczyny fortuny
14:45 Muzyczne listy
15:50 Instynkt Tropiciela 
17:00 Mała Czarna 
18:00 Strażnik Teksasu 

- serial sensacyjny
 Aby podkreślić 

sukcesy miasta w 
jednoczeniu ludzi 
różnych narodowości 
i ras, burmistrz Dallas 
ogłasza najbliższą nie-
dzielę Dniem Jedności. 

Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie.

08:00 Słonecznik - oby-
czajowy 10:20 Star Trek V:
Ostateczna granica - film 
science-fiction 12:15 
Wiadomości głosowe 
12:35 Milczenie 14:20 
Gwiazdy i gwiazdorzy 
14:55 Aśoka 17:40 Spóź-
niony bohater - wojenny 
20:00 Chwasty 22:30 25 
godzina - dramat, USA, 
reż. Spike Lee, wyk. 
Edward Norton, Philip 
Seymour Hoffman, Barry 
Pepper, Rosario Dawson 
00:50 Dookoła świata: 
Australia - film krótko-
metrażowy 01:25 Kino 
Mówi - magazyn 01:35 
Tylko instynkt - obycza-
jowy, Nowa Zelandia, reż. 
Lee Tamahori, wyk. Rena 
Owen, Temuera Morrison, 
Mamaengaroa Kerr-Bell, 
Cliff Curtis 03:15 Konkurs 
- dokumentalny, Czecho-
słowacja, reż. Milos For-
man, wyk. Jirí Suchý, Jirí 
Slitr, Marketa Krotka, La-
dislav Jakim 04:35 Wiek 
męski - teraz albo nigdy - 
komedia, Francja, reż. Ra-
phael Fejtö, wyk. Romain 
Duris, Aissa Maiga

05:05 Barwy
grzechu 
- telenowela 

05:55 Na Wspólnej
- serial obyczajowy

06:25 Mamy Cię 
- program rozrywkowy 

07:40 Magda M. 
- serial obyczajowy

08:40 Agent 
przyszłości - serial 
science-fiction

09:35 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

10:40 Mango 
- telezakupy

12:20 Apetyt na kasę 
13:20 Barwy 

grzechu
- telenowela 

14:20 Mamy Cię 
- program rozrywkowy 

15:40 Jej cały świat 
- serial komediowy

16:10 Magda M. 
- serial obyczajowy 

19:00 Zbuntowani 
- serial obyczajowy

20:00 Galileo - program 
popularno-naukowy

 Kolejne ekstremalne 
zawody sportowe: 
wbijanie gwoździ na 
czas...

21:00 Ocean dusz 
- film przygodowy

 Zespół parapsycho-
logów pod kierow-
nictwem dr Douglasa 
Monaghana zagłębia 
się w tajemniczy świat 
voo doo, próbując 
pomóc studentce Yemi 
Wande, poszukującej 
swojego brata. 

23:05 Rajdowe Mistrzo-
stwa Świata 2009 
- Rajd Finlandii

00:05 Regina
- serial fabularny

 Anna uważa, że Luiza 
powinna przestać 
chodzić do szkoły 
z powodu pogróżek 
Berniego. Regina 
opowiada Borucie 
o swojej chorobie. 
Boruta obiecuje jej 
najlepszych lekarzy i 
operację w prywatnej 
klinice. Wścieka się 
gdy Regina opowiada 
mu o wizycie jego 
żony.

00:35 Big Brother 4.1
03:20 Muzyczne listy
04:10 Zakończenie

07:45 Łapu Capu 08:00 
Jagodowa miłość - me-
lodramat 09:40 Rysa 
- dramat 11:10 Łowcy 
smoków - animacja 12:40 
Wojna Charliego Wilso-
na - dramat 14:25 Co się 
zdarzyło w Las Vegas - 
komedia 16:10 Mentalista 
- serial 17:00 Rockefeller 
Plaza 30 III - serial 17:30 
Deser: Skhizein 17:45 
Niebo nad Paryżem - ko-
mediodramat 20:00 Łapu 
Capu 20:10 Simpsonowie 
20:35 Nie Przegap - ma-
gazyn informacyjny 20:45 
Łapu Capu - chochliki 
telewizyjne 21:00 Szkoła 
szpiegowania 22:35 Afro-
Samuraj - serial animowa-
ny 23:05 A zatem kiedy? 
- film krótkometrażowy 
23:40 Sceny z życia in-
tymnego 01:20 Tajemnica 
śmierci - horror, USA, reż. 
Dagen Merrill, wyk. Nora 
Zehetner, Brenna O`Brien, 
Carly Pope, Matthew Set-
tle 02:40 Kształt rzeczy - 
dramat obyczajowy, USA/
Fracja/Wlk.Brytania, reż. 
Neil LaBute, wyk. Gret-
chen Mol, Paul Rudd

08:30 Powerboating: P1 
Mistrzostwa Świata 09:00 
Rajdy samochodowe: Rajd 
Finlandii 10:00 Lekka atle-
tyka: Mityng DLV 11:30 
Piłka nożna: Mistrzostwa 
Europy do lat 19 Ukraina 
13:00 Pływanie: Mistrzo-
stwa Świata Rzym - dzień 
ósmy Łącznie ze wstępem 
15:00 Lekka atletyka: Mi-
tyng DLV 16:30 Piłka noż-
na: Mistrzostwa Europy 
do lat 19 Ukraina 18:00 
Eurogole Flash 18:15 
Magazyn olimpijski 18:45 
Magazyn Wednesday Se-
lection 18:55 Jeździectwo 
20:00 Golf 22:30 Golf 
Club 22:35 Żeglarstwo 
23:35 Żeglarstwo: Yacht 
Club 23:55 Lekka atle-
tyka: Mityng DLV 00:30 
Jeździectwo: Skoki przez 
przeszkody Portugalia

10:00 W klatce czasu: 
Zasadzki 10:30 Zwykłe 
rzeczy 11:00 Miami Ink 
- studio tatuażu 12:00 
Poturbowani: Dodge 
Coronet 13:00 Brudna 
robota 14:00 Najnie-
bezpieczniejszy zawód 
świata 15:00 Jak to jest 
zrobione? 16:00 Smash 
Lab 17:00 Prawda czy 
fałsz 18:00 Poturbowani: 
Ford Mustang ‘65 19:00 
Miami Ink 20:00 Sekundy 
grozy 20:30 Jak to jest 
zrobione?: Automatyczne 
pompy paliwowe/Kije do 
krykieta/Automaty do roz-
mieniania pieniędzy 21:00 
Jak to jest zrobione?: Za-
pałki/Konie na karuzeli/
Porcelana/Baki na paliwo 
Kolejne przedmioty z na-
szego codziennego życia 
21:30 Szkoła przetrwa-
nia: Zambia Bear Grylls 
udowodni nam, że można 
przetrwać w zambijskim 
buszu 22:30 Zawód: 
drwal: Wielkie mrozy 
23:30 Futurystyczne parki 
rozrywki 00:30 Świadek 
jasnowidz 01:30 Amery-
kański chopper

10:00 Dole i niedole ro-
dziny szympansów 11:00 
Łowca krokodyli 12:00 
Rekordy zwierząt 13:00 
SPA dla kota i psa 14:00 
Wyspa orangutanów 
14:30 Rezydencja su-
rykatek 15:00 Cudowne 
psy 15:30 Moje dziecko 
16:00 Na pomoc zwie-
rzętom 17:00 Policja dla 
zwierząt w Houston 18:00 
Na ratunek przyrodzie 
19:00 Dole i niedole ro-
dziny szympansów 20:00 
Łowca krokodyli 21:00 Na 
posterunku 22:00 Policja 
dla zwierząt w Houston: 
Huragan Rita 23:00 Mło-
de i dzikie 23:30 Walka o 
przetrwanie 00:00 Rekor-
dy zwierząt 01:00 Dole 
i niedole rodziny szym-
pansów 02:00 Rekordy 
zwierząt 03:00 Łowca 
krokodyli

06:00 Niezwykły dzień 
Panny Pettigrew - kome-
dia 07:35 Cinema, cinema 
08:05 Kłopoty z blondyn-
ką 09:40 Gracie - dra-
mat 11:15 Wall-E 12:55 
Rolling Stones w blasku 
świateł 14:55 Robin 
Hood: Faceci w rajtuzach 
16:40 Wielka improwi-
zacja - komedia 18:15 
Zaginiony skarb Templa-
riuszy 19:45 Premiera: 
Filmy i gwiazdy - magazyn 
filmowy, Holandia 20:10 
Mój ojciec i ja 21:55 Hank 
i Mike - komedia 23:20 
Biegając z nożyczkami 
- komediodramat 01:20 
Świnie - komedia 02:45 
Mój ojciec i ja - dramat 
biograficzny, Australia, 
reż. Richard Roxburgh, 
wyk. Eric Bana, Franka 
Potente, Marton Csokas, 
Russell Dykstra

17:10 Agent 
przyszłości - serial 
science-fiction

18:05 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

19:05 Diabli nadali 
- serial komediowy 

19:35 Siostrzyczki 
- serial komediowy 

20:05 Kapitan Corelli 
- film melodramat

22:45 Powrót Batmana 
- film przygodowy 

 Miasteczko Gotham 
opanowały groźne 
stwory: dziwaczny i 
zarazem przerażający 
Pingwin, oraz zwinna i 
tajemnicza Kobieta-
Kot. To właśnie tę 
parę musi pokonać 
Batman. Zadanie jest 
tym trudniejsze, że 
nie sposób oprzeć się 
zniewalającemu uro-
kowi Kobiety-Kota, a 
Pingwin wprowadza w 
czyn swe niecne plany. 
Reżyserem „Powrotu 
Batmana” jest Tim 
Burton, niezrównany 
czarodziej kina. Dzięki 
niemu i trzem gwiaz-
dom amerykańskiego 
kina, oraz wspaniałym 
efektom specjalnym 
przeżyjesz przygodę...

01:15 Wróżki 
02:20 Go! Laski 
03:50 Koniec programu

HBO

Ale kino!

EuroSport

Discovery

Animal Planet

Canal+

ŚRODA

CZAS NA ROZRYWKĘ

Odpowiedzi proszę przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem: Dodatek Sp. z o.o., 
ul. Dolina 57, 85-212 Bydgoszcz do dnia 5 sierpnia. Zwycięzcą za poprawne nadesłanie 
rozwiązania z krzyżówki z dodatku nr 28/2009 tj. „Nic nowego bez starego” jest: Pani Jadwiga 
Kopeć z miejscowości Wołów. Nagrodą jest książka.

Egzekutor - film sensacyjny, TVN, godz. 22:45. Alex wpada 
na pomysł świadczenia usług osobom, które chcą skończyć 
z życiem, a nie umieją tego zrobić same. Daje ogłoszenie 
do prasy. Wkrótce ma pierwszą „klientkę”.

XVIII. TURNIEJ O PUCHAR 
IM. JÓZEFA GOLI

W miniony weekend w Grębaninie na boisku sportowy rozegrano 
turniej o puchar Józefa Goli.

I miejsce Orzeł Mroczeń, II miejsce LKS Jankowy, III miejsce Polonia 
Kępno. Najlepszym strzelcem turnieju został: Dariusz Luźniak (Orzeł 
Mroczeń). Najlepszym Bramkarzem turnieju został: Artur Woźniak 
(Polonia Kępno). Najlepszym zawodnikiem turnieju został: Mariusz 
Jasik (GKS Grębanin). Przypomnijmy, ze Józef Gola to znany i cenio-
ny działacz sportowy pochodził z Kępna , gdzie w wieku trzynastu lat 
czynnie uprawiał lekkoatletykę i piłkę nożna w kępińskim Towarzy-
stwie Gimnastycznym „Sokół”. Równolegle z uprawianiem sportu z 
taką samą pasją oddawał się pracy społecznej. W okresie powojennym 
pracował społecznie w klubach i związkach sportowych w Kępnie, Po-
znaniu i Kaliszu gdzie czynnym działaczem Kaliskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej był do ostatnich swoich dni. Odszedł nagle w 
listopadzie 1990 roku. Dla uczczenia jego pamięci od roku 1992 z ini-
cjatywy Kaliskiego OZPN organizowane są turnieje piłkarskie senio-
rów nazwane jego imieniem.W dotychczasowych 15 edycjach, turniej 
rozgrywany był dwukrotnie w Kaliszu i Bralinie oraz Ostrowie Wlkp, 
Jankowie Przygodzkim, Pleszewie, Kępnie, Koźminie Wlkp, Świbie , 
Liskowie, Gołuchowie, Kobylinie , Mroczeniu, Zbiersku, Koźmińcu 
i Dobrzycy.Trzy razy zwycięzcą turnieju był zespół Ostrovii Ostrów 
Wlkp, dwukrotnie najlepszymi drużynami była kluby z Lignomat Jan-
kowy, KKS Kalisz i LKS Gołuchów. Ponad to puchar im Józefa Goli 
wzbogacił galerie trofeów Białego Orła Koźmin, Astry Krotoszyn, Pia-
sta Kobylin, Orła Mroczeń, Calisii Kalisz oraz Victorii Ostrzeszów. W 
ostatnich dwóch edycjach zwycięzcą turnieju była Kadra Amatorów 
Wielkopolskiego ZPN. Współorganizatorem tegorocznej imrezy jest 
Urząd Gminy w Baranowie.

red.

UWAGA !!!
W dniu 15 sierpnia 2009r.w godzinach 14.00. – 18.00

TRĘBACZÓW – POMIESZCZENIA OBOK PROBOSTWA

będzie pobierana krew (honorowo)
na potrzeby szpitala w Kępnie, Ostrzeszowie i szpitali w Wielkopolsce

Kobiety i mężczyźni w wieku 18 – 65 lat 
proszeni są o zgłaszanie się po lekkim posiłku, z dowodem osobistym

Za oddanie krwi dawca otrzymuje:7 czekolad 
oraz ma wykonane bezpłatnie: 

- grupę krwi, badania przeciwciał: anty HIV i anty HCV, badanie 
HBs, test kiłowy z możliwością odpisów.

Wśród oddających będą rozlosowane bilety ba koncert PERFECTU !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
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08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:30 Detektywi

na wakacjach - serial
09:00 Budzik - Mrówki
09:30 W labiryncie 

- serial TVP
10:25 Raj - magazyn
10:55 Skarby nieodkryte 
11:20 Zaproszenie
11:45 Kroniki Letniej 

Olimpiady 
12:00 Wiadomości
12:10 Więzy krwi 

- serial TVP
13:00 Tydzień Polski 

- magazyn
13:40 Biała wizytówka

- serial obyczajowy 
14:40 I zdrada cz. 1 

- film dokumentalny
15:40 Makłowicz 

w podróży: Portugalia
- „W stronę Alentejo”

16:10 Kolarstwo
- Tour de Pologne

06:00 Kawa
czy herbata? 

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

po ósmej
08:30 Koszmarny Karo-

lek - serial animowany
08:40 Świnka Peppa 

- serial animowany
08:55 Jedynkowe 

Przedszkole 
- program dla dzieci

09:20 Lippy & Messy 
09:30 Legenda Nezha

- serial animowany
09:55 Na wysokiej fali 

- serial przygodowy
10:30 Don

Matteo III - serial
11:25 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Plebania 

- telenowela TVP
12:50 Klan 

- telenowela TVP
13:15 Siódme

niebo - serial 
obyczajowy

14:05 Niezwykłe 
podróże rzeczy i ludzi 
- cykl reportaży

14:25 My Wy Oni 
- magazyn

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Tygrysy

Europy - serial 
komediowy TVP

16:10 Kolarstwo 
- Tour de Pologne

17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo 

- Tour de Pologne
18:15 Moda 

na sukces - serial
18:40 Przebojowa noc
18:50 Kolarstwo - Mini 

Tour de Pologne
19:00 Wieczorynka: 

Rodzina Rabatków I
 - film animowany 

19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Kolarstwo - Kroni-

ka Tour de Pologne
20:10 Pogoda
20:20 Londyńczycy 

- serial obyczajowy
21:15 Sprawa 

dla reportera
21:55 Zagubieni III 

- serial sensacyjny
23:35 Kino nocnych mar-

ków: Good Night and 
Good Luck 
- dramat 

 Legendarny dzien-
nikarz stacji CBS, 
Edward R. Murrow, 
w połowie lat 50. 
wypowiedział medialną 
wojnę senatorowi 
Josephowi McCar-
thy’emu, inicjatorowi 
kampanii, w której 
znane osobistości ze 
świata amerykańskiej 
polityki, kultury i show 
biznesu oskarżane były 
o działalność na rzecz 
komunistów. 

01:10 Notacje
- Janina Czerniawska

01:25 Zakończenie dnia

06:50 Telezakupy
07:20 Złotopolscy

- telenowela TVP
07:50 Niezłomni 

- W muzeum bajek
- cykl reportaży

08:00 Dwójka Dzieciom: 
Kacper - serial 
animowany

08:25 Radiostacja 
Roscoe - serial

08:55 Barwy 
szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

10:00 Kopciuszek 
- serial obyczajowy

10:35 Koło fortuny
- teleturniej

11:05 Rączy 
Wildfire - serial 
obyczajowy

11:55 Magnum - serial
12:50 Teleturniej 

„Lotko. tv”
13:20 Daniel i konie 

- film dokumentalny
14:15 Córki McLeoda 

- serial obyczajowy
15:10 MASH - serial 

komediowy
15:40 Wakacyjne 

Kino Dwójki: 
Kochanku wróć 
- komedia

17:30 Program 
lokalny

17:55 Kulturalni 
na wakacjach 
- magazyn

18:10 M jak miłość 
- serial TVP

19:00 Tulipan
- serial TVP

20:05 Dr House 
- serial obyczajowy

21:00 Alibi na lato: 
Rajski wirus - film 
fabularny 

 Niewielka wyspa 
na Karaibach to 
prawdziwy turystycz-
ny raj. Tu na urlop 
przybyła dr Linda 
Flemming, specjalista 
wirusolog, wraz ze 
swoim dorosłym 
synem Williamem. 
Zarezerwowała pokój 
w hotelu należącym do 
Paula Johnsona, ojca 
Kathy. W drodze do 
hotelu niemal dochodzi 
do tragedii, gdy pod 
kołami samochodu 
dr Flemming mdleje 
lokalny dostawca 
drobiu Poppy.

22:30 Festiwal Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi 
2009 - Kazimierz 
Dolny/Janowiec 
nad Wisłą 

22:45 Panorama
23:10 Sport Telegram
23:14 Pogoda
23:20 Raport 

specjalny - serial 
sensacyjny

00:55 Czy świat osza-
lał?: Miss Gułagu
- film dokumentalny

02:05 Gotowe
na więcej - serial

02:35 Zakończenie dnia

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

przegląd portali 
internetowych

08:30 Serwis info
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info, prze-

gląd prasy, Pogoda
09:15 Serwis info, 

Serwis sportowy
10:00 Gość Poranka
10:15 Biznes 

- otwarcie dnia
10:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
11:00 Serwis Info 

- wydanie specjalne
12:30 Serwis info, Pogo-

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

Pogoda
14:15 Biznes
14:30 Serwis Info Dzień
14:55 Serwis sportowy

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień 

z Polsat News
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Przygody w siodle 

- serial obyczajowy
08:30 Nowe

przygody Tequili
i Bonettiego - serial

 Młoda atrakcyjna 
kobieta wchodzi do 
hotelowego aparta-
mentu i wkrótce potem 
zostaje tam znaleziona 
martwa...

09:35 Czarodziejki 
- serial komediowy

10:30 Sheena - serial 
przygodowy

11:30 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy

12:00 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

13:00 Mamuśki 
- serial komediowy
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14:00 Miodowe Lata
- serial komediowy

14:45 Zwariowany świat 
Malcolma - serial 
komediowy

 Tego dnia klasa Mal-
colma przygotowuje 
się do pamiątkowego 
zdjęcia, które pozosta-
nie na wieki w szkolnej 
księdze pamiątkowej. 

15:15 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy

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

- magazyn reporterów
16:45 Obrońca - serial
17:45 Ostry dyżur - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Malanowski 

i Partnerzy 
- serial fabularny

 Mąż Beaty Kołodziej-
czyk, Janusz, jest 
właścicielem kancelarii 
prawnej. 

20:00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 
- serial kryminalny

21:00 Moment prawdy
22:00 Studio Lotto 
22:05 Gotowe 

na wszystko 
- serial obyczajowy

00:00 Autofocus - dramat 
01:05 Nagroda 

gwarantowana

18:25 Detektywi 
- serial fabularno
-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:05 Cena sukcesu 

- film obyczajowy 
 Gdy w 1980 roku Ellen 

Hart (Crystal Bernard) 
przygotowywała się 
do startu w zbliżają-
cych się igrzyskach 
olimpijskich, jej trener 
zażądał, by zrzuciła 
kilka kilogramów. 
Gotowa na każde 
poświęcenie Ellen 
zaczęła się odchudzać. 
Niebawem nawyk 
niejedzenia stał się u 
niej chorobliwy. Ellen 
zdawała sobie sprawę, 
że cierpi na anoreksję, 
ale nie przyznawała się 
do tego nikomu. Do-
piero po wielu latach 
postanowiła poddać 
się terapii. 

22:05 39 i pół 
- serial obyczajowy

23:05 Projekt plaża 
23:35 Siłacze 10 
00:40 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy

01:40 Madonna
01:50 Nocne granie 
03:10 Uwaga! 
03:30 Rozmowy w toku

15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis info - dla 

niesłyszących, Pogoda
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Raport z Polski
17:30 Pasmo regionalne
19:30 Raport z Polski
19:50 Serwis kulturalny
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta - pro-

gram publicystyczny
21:05 Telekurier 
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Plus - minus 
22:30 Serwis Info
22:50 Serwis kulturalny
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Dziewczyna z pla-

katu - film dokument.
00:00 Moje Chiny
00:25 Minęła 20 ta 
01:10 Telekurier 
01:25 Serwis Info
02:20 Plus - minus
02:35 Reportaże z praw-

dziwego zdarzenia
03:00 Sportowy wieczór
03:25 Sprint przez 

historię Przemyslawa 
Babiarza

03:50 Serwis Info
04:10 Minęła 20-ta
04:55 Telewizyjny Klub 

Seniora - magazyn
05:20 Raport z Polski

17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo 
18:15 W labiryncie 

- serial TVP
19:15 Dobranocka: 

Zabawy Bolka i Lolka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Kolarstwo 
20:10 Pogoda
20:15 Więzy krwi 

- serial TVP
21:05 Koncerty z TV 

oferty: W 80 minut 
dookoła świata czyli 
nieznany życiorys 
Jacka Wójcickiego

21:45 Kroniki Letniej 
Olimpiady

22:00 Kino Sąsiadów 
na bis: Niewierne gry
- film obyczajowy

23:35 W rajskim ogro-
dzie - Delta Rodanu

24:00 Serwis Info 
00:15 W labiryncie 

- serial TVP
01:15 Dobranocka 

za oceanem: Zabawy 
Bolka i Lolka - serial

01:30 Wiadomości
01:55 Sport
02:00 Kolarstwo
02:03 Więzy krwi 

- serial TVP
02:50 Koncerty z TV 

oferty: W 80 minut 
dookoła świata czyli 
nieznany życiorys

03:30 Kroniki Letniej 
Olimpiady

05:30 Uwaga! 
05:50 Mango 

Telezakupy
06:50 Granie 

na śniadanie 
07:20 Taniec 

z gwiazdami 
- program rozrywkowy

09:20 Milionerzy 
10:20 Salon Gry 
11:20 Mango 

Telezakupy
12:20 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
13:40 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny 

14:20 Tajemnice 
Smallville - serial 
science-fiction

15:20 Przyjaciele VIII 
- serial komediowy

16:25 Rozmowy 
w toku 
- talk show 

17:30 Sąd rodzinny 
- serial fabularny

Londyńczycy - serial obyczajowy, TVP1, godz. 20:20
Paweł namawia Asię, żeby dowiedziała się, kto będzie
u Foksa na kolacji. Dzięki tej informacji będzie znał jego 
biznesowe plany. Andrzej idzie do Darka po pożyczkę.

Wakacyjne Kino Dwójki: Kochanku wróć - komedia, TVP2, 
godz. 15:40. Przy Madison Avenue, pracują bohaterowie 
filmu, Carol Templeton i Jerry Webster. Choć nigdy się 
nie spotkali, są zagorzałymi wrogami...

04:25 Instynkt Tropiciela
05:15 Dekoratornia
05:40 Muzyczne listy
06:45 TV Market
07:20 Zbuntowani 

- serial obyczajowy
08:25 Dziewczyny 

Fortuny 
09:25 Strażnik Teksasu 

- serial sensacyjny
10:25 Big Brother 4.1
13:15 Dekoratornia
13:45 Dziewczyny

Fortuny 
14:45 Muzyczne listy 
15:50 Instynkt Tropiciela 
17:00 Mała Czarna
18:00 Strażnik Teksasu

- serial sensacyjny
 Steven Nim, policyjny 

informator, alarmuje 
Strażników Teksasu, 
że grupa wietnamskich 
przestępców działa
w Dallas.

19:00 Zbuntowani 
- serial obyczajowy 

Odwlekanie nie zatrzyma czasu.

10:00 W klatce czasu: 
Pilot 10:30 Zwykłe rzeczy 
11:00 Miami Ink 12:00 Po-
turbowani: Comet z 1963
roku 13:00 Brudna robo-
ta 14:00 Sekundy grozy 
15:00 Jak to jest zrobio-
ne?: Automatyczne pompy 
paliwowe/Kije do krykieta/
Automaty do rozmieniania 
pieniędzy 15:30 Jak to jest 
zrobione? 16:00 Smash 
Lab 17:00 Prawda czy 
fałsz 18:00 Poturbowani 
19:00 Miami Ink 20:00 
Sekundy grozy 20:30 Jak 
to jest zrobione? 21:30 
Najniebezpieczniejszy za-
wód świata 22:30 Wy-
buch kontrolowany 23:30 
Pokonać żywioły 00:30 
Afganistan 01:30 Ame-
rykański chopper 02:30 
Poturbowani 03:30 Naj-
niebezpieczniejszy zawód 
świata

05:25 Barwy 
grzechu - telenowela 

06:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

06:45 Mamy Cię 
- program rozrywkowy 

08:00 Magda M. 
- serial obyczajowy 

09:00 Agent 
przyszłości - serial 
science-fiction

09:55 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

11:00 Mango 
- telezakupy

12:40 Apetyt na kasę 
13:40 Barwy 

grzechu 
- telenowela 

14:40 Weronika
Mars - serial 
kryminalny

15:40 Siostrzyczki
- serial komediowy

16:10 Magda M. 
- serial obyczajowy

20:00 Galileo - program 
popularno-naukowy

21:00 Życie rodzinne 
- komedia

 Jane Barry to 
typowa bizneswoman. 
Wiecznie zajęta spe-
cjalistka od reklamy 
nie ma czasu ani na 
życie rodzinne, ani 
prawdziwą miłość. 
Tymczasem godzi się 
na połowiczny związek 
z egocentrycznym 
Richardem Devriesem. 
Pewnego dnia świat 
Jane - dosłownie 
- znika. Kobieta ulega 
poważnemu wypadko-
wi drogowemu i budzi 
się w szpitalu.

22:50 Regina 
- serial fabularny

 Marek prosi siostrę 
Imeldę o nie wypusz-
czanie Luizy samej ze 
szkoły. Sara odwiedza 
Reginę i pod jej 
nieobecność próbuje 
uwieść Dawida. Regina 
beszta ją za to. Boruta 
rozmawia z Bernim 
o interesach. Mają 
kłopoty i dwa miliony 
długu.

23:20 Big Brother 4.1
02:30 Muzyczne listy
03:25 Elton John - Royal 

Opera House - koncert
04:30 Zakończenie 

programu

07:45 Łapu Capu 08:00 
Ikonoklaści - Sean Penn 
i Jon Krakauer 08:55 
W świecie kobiet 10:35 
Dziewczyny z drużyny 4 
- komedia 12:10 Raport 
mniejszosci - science fic-
tion 14:40 Asterix na olim-
piadzie - komedia 16:40 
Deser: Życie jest ciężkie 
17:10 Hot Rod - komedia 
18:45 Przystanek Wo-
odstock 2009 - koncert 
20:00 Łapu Capu - cho-
chliki telewizyjne 20:10 
Simpsonowie 20:35 Nie 
Przegap 20:45 Łapu Capu 
21:00 Mentalista - serial 
21:50 Rockefeller Plaza 
30 III 22:20 Człowiek w 
czerwonym bucie - kome-
dia 00:00 Obsługiwałem 
angielskiego króla 02:05 
1408 - thriller 03:50 Hi-
storia niemoralna - psy-
chologiczny, Polska

08:30 Kolarstwo gór-
skie: Puchar Świata Bro-
mont - Four Cross 09:05 
Jeździectwo: Hickstead 
10:00 Snooker: Bang-
kok Tajlandia 12:00 Piłka 
nożna: Liga Mistrzów - 
runda eliminacyjna 13:30 
Strongman: Liga Mistrzów 
Słowacja 14:30 Snooker: 
Bangkok Tajlandia 16:30 
Piłka nożna: Liga Mistrzów 
- runda eliminacyjna 18:00 
Piłka nożna: Eurogole Flash 
- magazyn piłkarski - naj-
ważniejsze, najciekawsze 
wydarzenia 18:15 Piłka 
nożna: Liga Europejska - 
eliminacje 20:00 Sporty 
walki: Fight Club 23:00 
Pro wrestling: Vintage 
Collection 00:00 Pro wre-
stling: This Week on World 
Wrestling Entertainment 
00:30 Sporty walki: Total 
KO - program 13

08:00 Zbrodniarz i panna 
09:30 Tandem 11:10 Pies 
Baskerville’ów 12:45 Go-
sposia - komediodramat 
14:20 Wallace i Gromit: 
Genialne wynalazki 14:35 
Możesz na mnie liczyć 
- obyczajowy 16:35 Ci-
sza - obyczajowy 18:15 
Włoska robota - komedia 
sensacyja, Wlk. Bryta-
nia, reż. Peter Collinson, 
wyk. Michael Caine, Noel 
Coward, Benny Hill, Raf 
Vallone 20:00 2046 - me-
lodramat 22:15 Żona bo-
gacza - thriller 00:00 Star 
Trek III: W poszukiwaniu 
Spocka - science-fiction 
01:55 Wonderland - thril-
ler, USA/Kanada, reż. Ja-
mes Cox, wyk. Val Kilmer, 
Kate Bosworth, Dylan 
McDermott, Josh Lucas 
03:40 Najlepsi reżyserzy 
Hollywood: Ivan Reitman

10:00 Mekong: Dusza 
rzeki: Wietnam 11:00 
Łowca krokodyli: Ostatnie 
pogranicze Afryki 12:00 
Życie ssaków: Strawa dla 
umysłu 13:00 Tajemnice 
delfinów 13:30 Policja 
konna 14:00 Wyspa oran-
gutanów: Pożarty żywcem 
14:30 Rezydencja suryka-
tek: Równowaga sił 15:00 
Cudowne psy 15:30 Moje 
dziecko: Hanna 16:00 Na 
pomoc zwierzętom 17:00 
Policja dla zwierząt w Ho-
uston 18:00 Na ratunek 
przyrodzie 19:00 Mekong: 
Dusza rzeki 20:00 Łowca 
krokodyli 21:00 Po ataku 
22:00 Policja dla zwierząt 
w Houston 23:00 Młode i 
dzikie 23:30 Walka o prze-
trwanie 00:00 Rekordy 
zwierząt 01:00 Mekong: 
Dusza rzeki 02:00 Życie 
ssaków

08:00 Na planie - maga-
zyn filmowy, USA 08:35 
Robin Hood: Faceci w 
rajtuzach 10:20 Wielka 
improwizacja - komedia 
11:55 Zaginiony skarb 
Templariuszy 13:25 Mały 
zdrajca - dramat 14:55 
Ich dwóch i Paryż - kome-
dia 16:35 Złów i wypuść 
- komedia 18:25 Fałszywa 
wdowa - komedia 20:10 
Dobry Niemiec - dramat 
22:00 Supersamiec - ko-
media, USA, reż. Greg 
Mottola, wyk. Jonah Hill, 
Michael Cera, Christopher 
Mintz-Plasse, Bill Hader, 
Seth Rogen 23:50 Na ko-
niec świata - melodramat 
01:40 Dobry Niemiec - 
dramat/thriller 03:30 Na 
planie - magazyn filmowy, 
USA 04:00 Supersamiec - 
komedia, USA, reż. Greg 
Mottola, wyk. Jonah Hill

17:10 Na powierzchni 
- serial przygodowy

 Serial opowiada 
historię ludzi, których 
połączyło spotkanie z 
nieznanymi stworze-
niami morskimi. Boha-
terowie muszą stawić 
czoło tajemniczym 
istotom. 

18:05 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

19:05 Diabli nadali 
- serial komediowy

19:35 Siostrzyczki 
- serial komediowy 

 Kiedy Holly ma 16 lat, 
jej ojciec podejmuje 
pracę w Japonii, więc 
ona przeprowadza się 
do swojej siostry w 
Nowym Jorku. Valerie 
ma świetną pracę, 
wspaniałego chłopaka 
i doskonale poukłada-
ne życie, które wiedzie 
w dzielnicy Upper West 
Side. Holly pragnie 
zostać częścią tego 
fantastycznego świata.

20:05 Powrót 
Batmana - film 
przygodowy

22:35 Seks w wielkim 
mieście - serial
komediowy

23:55 Powrót do domku 
nad jeziorem - horror

01:45 Wróżki 
04:20 Koniec programu

HBO Discovery

EuroSport Ale kino!

Animal Planet Canal+
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Niewielka, licząca zaledwie dwa tysiące stałych 
mieszkańców, wyspa Barsarato na Karaibach to praw-
dziwy turystyczny raj: złociste plaże, błękitna, ciepła 
woda, palmy i hotele - czego trzeba więcej? Nic dziw-
nego, że właśnie tam udaje się na urlop dr Linda Flem-
ming, specjalista wirusolog, wraz ze swoim dorosłym 
już synem Williamem. Rezerwuje pokój w hotelu nale-
żącym do Paula Johnsona, sympatycznego i przystoj-
nego wdowca, ojca energicznej i wesołej Kathy. Kathy 
wyjeżdża po Lindę i jej syna na lotnisko, William od razu 
wpada jej w oko. Jemu dziewczyna również się podoba, 
więc między młodymi zawiązuje się nić sympatii.

TVP2
21:00 Alibi na lato - Rajski wirus

Dwaj główni bohaterowie to: Edward R. Murrow - 
legenda amerykańskiego dziennikarstwa, wzór etyki i 
rzetelności zawodowej, oraz senator Joseph McCarthy 
z Wisconsin, który w lutym 1950 r. rozpętał prawdziwe 
„polowanie na czarownice”, twierdząc, jakoby ponad 
dwustu urzędników Departamentu Stanu miało powią-
zania z komunistami. Sugerując w swym wystąpieniu 
zawiązanie się antypaństwowego spisku w rządzie, 
doprowadził do powołania w Senacie w grudniu tego 
samego roku Podkomisji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, której celem było tropienie członków tego spisku nie 
tylko w instytucjach rządowych, ale również w mediach, 
świecie kultury i nauki.

Bohaterka jest 18 - letnia Christine Furillo, entuzjast-
ka koni, która opuszcza warunkowo zakład karny dla 
młodocianych przestępców. Pragnie ułożyć sobie ży-
cie od nowa. Jej kurator Pablo Betart, instruktor jazdy 
konnej, pod którego okiem uczyła się jeździć w więzie-
niu, załatwia jej pracę w stadninie Raintree należącej 
do zamożnych rodzin Ritterów i Davisów. Początkowo 
właścicielka statdniny, Jean Ritter, poważnie się obawia, 
że mająca za sobą niechlubną przeszłość dziewczyna 
będzie sprawiać duże problemy. Christine poznaje świat 
bogatych hodowców koni, zupełnie inny od tego, w któ-
rym spędziła trudne dzieciństwo. Właściciele stadniny 
dostrzegają w końcu w dziewczynie pozytywne cechy i 
starają się jej pomóc, chociaż borykają się z własnymi 
kłopotami. 

TVP1
23:35

TVP2
11:05

Kino nocnych marków 
- Good night and good luck

Rączy Wildfire

39 i pół - serial obyczajowy, TVN, godz. 22:05. Serialowy 
„Pędzel” nie jest już tylko pociesznym nieudacznikiem, 
niezdarnie zabiegającym o względy byłej żony, ale również 
prawdziwą głową rodziny i producentem muzycznym.

08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:30 Detektywi na 

wakacjach - serial
09:05 Kuchcikowo 
09:15 Bajkonurrr
09:30 W labiryncie
10:25 Dwa światy

- serial przygodowy
10:50 Ostoja 
11:15 Sanitariuszka 

„Rena” - film dok.
11:45 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

12:00 Wiadomości
12:10 Więzy krwi - serial
12:55 Hity satelity
13:15 Koncerty z TV 

oferty: W 80 minut 
dookoła świata

14:00 Wielka pętla 
Wielkopolski 

15:00 O słupnikach
15:20 Okna sztuki 

- magazyn

06:00 Kawa 
czy herbata? 

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

po ósmej
08:35 Małe zoo Lucy 

- film animowany
08:45 Świnka Peppa 

- serial animowany
08:55 Moliki 

książkowe 
- magazyn

09:05 Kuchcikowo 
- gotowanie na ekra-
nie - Dynie i cukinie 
- program dla dzieci

09:20 Lippy and Messy 
- język angielski 
dla dzieci

09:25 Skarby Małgosi 
- serial animowany

09:30 Bollywood 
w Jedynce: Gdyby 
jutra nie było cz. 2
- melodramat

11:20 Między mamami 
- magazyn

11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Plebania 

- telenowela TVP
12:50 Klan 

- telenowela TVP
13:15 Siódme niebo 

- serial obyczajowy
14:00 Dotknij życia 

- Matki i córki 
- film dokumentalny

14:45 Z Jedynką 
po drodze - magazyn

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Tygrysy 

Europy - serial 
komediowy TVP

16:10 Kolarstwo 
- Tour de Pologne

17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo 

- Tour de Pologne
18:15 Moda 

na sukces - serial
18:40 Przebojowa noc
18:50 Kolarstwo - Mini 

Tour de Pologne
19:00 Wieczorynka: 

Smerfy - serial 
animowany

19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Kolarstwo - Kroni-

ka Tour de Pologne
20:10 Pogoda
20:25 Tajemnica 

twierdzy szyfrów 
- serial sensacyjny

22:20 Zamach 
w Wilczym Szańcu 
- dramat wojenny

00:05 Mocne kino 
nocne: Drakula III: 
Dziedzictwo - horror 

 Przełożony ojca 
Uffizi chętnie widziałby 
powrót duchownego 
do zwyczajnych posług 
kapłańskich. Jednak 
pogromca wampiów 
ma w planach wypra-
wę do Transylwanii...

01:35 Kino nocnych mar-
ków: Przez kontynent 
- film fabularny

03:20 Zakończenie dnia

06:50 Telezakupy
07:20 Złotopolscy

- serial TVP
07:50 Dwójka Dzieciom: 

Dziwne przygody 
Koziołka Matołka 
- serial animowany

08:00 Dwójka 
Dzieciom: Kacper 
- serial animowany

08:25 Makłowicz 
w podróży: Izrael
- Morze Martwe
- magazyn kulinarny

09:00 Barwy 
szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

10:00 Kopciuszek
- serial obyczajowy

10:30 Koło fortuny
- teleturniej

11:00 Wyścig 
w przestworzach 
cz. 1/4 - serial

12:00 Orzeł czy reszta 
- talk-show

12:55 Teleturniej 
„Lotko. tv”

13:20 Maxi Lotko
- losowanie nagrody 
tygodnia Lotko. tv

13:30 Nigel Marven 
w krainie pingwinów
- film dokumentalny

14:20 Wojna 
domowa - serial
komediowy TVP

15:00 MASH - serial 
komediowy

15:40 Wakacyjne Kino 
Dwójki: Rosie! 
- komediodramat

17:20 Magazyn 
Ekstraklasy - Szybka 
piłka - kulisy

17:30 Program lokalny
17:55 Studio Kemping
18:10 M jak miłość 

- serial TVP
19:00 07 zgłoś się

- serial TVP
20:05 Sopot Hit Festiwal 

- 2009 - Polski hit lata 
22:45 Panorama
23:10 Sport Telegram
23:15 Pogoda
23:15 Festiwal Filmu 

i Sztuki Dwa Brzegi 
2009 - Kazimierz 
Dolny/Janowiec 
nad Wisłą 

23:30 Barton Fink 
- dramat 

 Młody nowojorski 
pisarz, Barton Fink 
osiąga sukces swą 
sztuką teatralną. Jack 
Lipnick, szef studia 
filmowego, proponuje 
mu posadę scena-
rzysty w Hollywood. 
Idolem Bartona jest 
Mayhew, znany scena-
rzysta, ale okazuje się, 
że jego scenariusze 
pisze za niego Audrey. 
Barton wdaje się z nią 
w namiętny romans. 
Pewnego ranka 
znajduje ją w swoim 
łóżku z poderżniętym 
gardłem...

01:30 Biuro kryminalne
- Siła zła - serial TVP

02:00 Zakończenie dnia

05:55 Info Poranek
07:45 Pasmo regionalne
08:00 Gość poranka
08:15 Przegląd Portali 

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

o Poranku
09:15 Serwis Info
10:00 Gość poranka
10:15 Biznes 

- otwarcie dnia
10:30 Serwis info,

Pogoda
11:00 Serwis Info Dzień, 

Pogoda
11:30 Serwis info
12:15 Biznes
12:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
13:00 Serwis Info Dzień
13:10 Raport z Polski
13:30 Serwis info
14:15 Biznes
14:30 Serwis info

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień 

z Polsat News
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Przygody w siodle 

- serial obyczajowy
 Dorothe przyjechała 

do Australii, by dojść 
do siebie po poważnej 
kontuzji i nadal jeszcze 
kuleje, ale zgadza 
się zaprezentować 
uczennicom szkółki 
jeździeckiej Pine Hol-
low swoje mistrzow-
skie umiejętności.

08:35 Nowe 
przygody Tequili 
i Bonettiego - serial

09:40 Czarodziejki 
- serial komediowy

10:35 Sheena 
- serial przygodowy

11:35 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy
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12:05 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

13:05 Mamuśki 
- serial komediowy

14:10 Miodowe Lata 
- serial komediowy

14:45 Zwariowany 
świat Malcolma 
- serial komediowy

15:15 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Studio 
16:30 World Grand Prix 

Siatkówka: Polska
 - Tajlandi 

18:15 Kabareton na Topie 
- program rozrywkowy

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Malanowski 

i spółka - serial 
fabularny

20:00 But Manitou 
- komedia

21:50 Amazonka czasu 
- film science-fiction

22:00 Studio Lotto 
00:25 Lewy sercowy 

- komediodramat 
 Egan jest właścicielem 

małej firmy i bratem 
okropnie zaborczych 
siedmiu sióstr...

02:25 Nagroda 
gwarantowana

03:25 Tajemnice losu
04:25 Zakazana kamera

18:25 Detektywi
- serial fabularno
-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:00 Strefa zrzutu 

- film sensacyjny 
 Inspektor policji Pete 

Nessip eskortuje 
więźnia na pokładzie 
pasażerskiego samo-
lotu. W trakcie lotu 
następuje tajemnicza 
eksplozja, w efekcie 
której konwojowany 
przestępca znika. .

22:10 Biker Boyz 
- film sensacyjny 

 Manuel Galloway jest 
szefem motycklowego 
gangu, w które skład 
wchodzą sami czarni. 
Jego członkowie to 
głównie bogaci biz-
nesmeni, którzy jazdę 
na motorach traktują 
jako wypoczynek 
po tygodniu ciężkiej 
pracy. Film opowiada 
o wydarzeniach, które 
mają miejsce podczas 
corocznych wyścigów 
motocyklowych, kiedy 
Manuel podejmuje 
próbe odzyskania 
mistrzowskiego tytułu. 

00:30 Kuba Wojewódzki 
01:30 Nocne granie 
02:50 Uwaga!

15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info, 

Serwis sportowy
16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis info - dla 

niesłyszących, Pogoda
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz - Świat
17:30 Pasmo regionalne
19:30 Raport z Polski
19:50 Komentarz Świat
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta - pro-

gram publicystyczny
21:05 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Plus - minus
22:30 Serwis Info
22:50 Komentarz Świat
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info
00:00 Eko - przestępcy 

- Zabójcy tygrysów
- film dokumentalny

00:55 Minęła 20-ta
01:40 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
01:55 Serwis Info
02:20 Plus - minus
02:35 Telewizja 

Objazdowa
03:00 Komentarz - Świat
03:10 Sportowy Wieczór
03:35 Było, nie minęło
04:00 Serwis Info
04:20 Minęła 20-ta
05:05 Oblicza Armii 
05:30 Raport z Polski

15:30 Podróżnik 
15:50 Hity satelity
16:10 Kolarstwo
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo
18:15 W labiryncie
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:05 Sopot Hit Festiwal 

2009 - Polski hit lata 
22:40 Więzy krwi - serial
23:30 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych

23:40 Ścieżkami 
Galindii 

00:15 W labiryncie
01:15 Dobranocka

za oceanem: Noddy
- serial animowany

01:30 Wiadomości
01:55 Sport
02:00 Więzy krwi 

- serial TVP
02:50 Sopot Hit 

Festiwal 2009 
- Polski hit lata (1)

03:35 Hity satelity
03:50 Sopot Hit 

Festiwal 2009 
- Polski hit lata (2)

04:35 Kroniki XIV 
Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

04:45 Sopot Hit 
Festiwal 2009 
- Polski hit lata (3)

05:30 Gaba Kulka
- cykl reportaży

06:00 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga! 
05:50 Mango 

Telezakupy
06:50 Granie 

na śniadanie 
07:25 Taniec 

z gwiazdami 
- program rozrywkowy

09:20 Milionerzy 
10:20 Salon Gry 
11:20 Mango

Telezakupy
12:20 Na Wspólnej

- serial obyczajowy
13:40 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

14:20 Tajemnice
Smallville - serial 
science-fiction

15:20 Przyjaciele
- serial komediowy

16:25 Rozmowy 
w toku - talk show 

17:30 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 
- serial fabularny

Dotknij życia - Matki i córki - film dokumentalny, TVP1, 
godz. 14:00. Można przeżyć gdzieś 30 lat i nie interesować 
się miejscem, w które rzucił nas los, nie przywiązać się 
do niego mimo upływu czasu. Tak było z autorką filmu...

Wakacyjne Kino Dwójki: Rosie! - komediodramat, TVP2, 
godz. 15:40. Rosie jest kobietą mocno dojrzałą, ale ciągle 
pełną energii i nowych pomysłów, matką dwóch dorosłych 
córek, Mildred i Edith, wiodących samodzielne życie.

Akcja „... Dziedzictwa” rozgrywa się pięć lat po wy-
darzeniach z „Drakuli II...” Ojciec Uffizi i Luke dowiadują 
się, że król wampirów wrócił do swego zamku w Karpa-
tach, zabrawszy ze sobą Elizabeth. Postanawiają ruszyć 
jego śladem do Rumunii. Luke pragnie wyrwać Elizabeth 
ze szponów wampira, a Uffizi musi za wszelką cenę uni-
cestwić bestię. Najpierw jednak w Trieście we Włoszech 
Uffizi rozmawia o podróży z kardynałem Siquerosem, 
ale ten odmawia udzielenia mu błogosławieństwa. Oba-
wia się bowiem, że ksiądz, którego zna od dzieciństwa, 
i którego nie chciałby stracić, został naznaczony i grozi 
mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Ojciec Uffizi upiera 
się jednak przy misjii powierzonej mu przez Kościół. Od 
pięciu lat ściga Drakulę i wierzy, że tym razem w końcu 
go dopadnie. Nie mając zgody kardynała, ostentacyjnie 
zrzuca habit i rusza w swoją drogę.

Fink opuszcza Nowy Jork i jedzie do Los Angeles. 
Wynajmuje pokój w obskurnym hotelu „Earle”, gdzie 
wszystko jest dziwaczne i podejrzane. Recepcjonista 
Chet, wyłaniający się z zapadni przed kontuarem, upior-
ny windziarz, wyludniony, długi korytarz na szóstym pię-
trze hotelu. Ponura jest również sceneria wnętrza pokoju 
621. Odklejająca się tapeta, ogromne skrzypiące łoże, 
stary klekoczący wiatrak i okno, którego nie sposób 
otworzyć, nie nastrajają do pracy twórczej. Na dodatek 
sąsiad z pokoju obok, Charlie Meadows, potwornie ha-
łasuje. Debiutujący w roli scenarzysty filmowego Fink, 
długimi godzinami ślęczy nad pustą kartką papieru, nie 
mogąc się skupić. Kiedy w końcu uda mu się ukończyć 
dzieło, scenariusz zostaje odrzucony.

04:20 Instynkt Tropiciela 
05:10 Ręce, które leczą
05:35 Muzyczne listy
06:35 TV Market
07:10 Zbuntowani 

- serial obyczajowy
08:15 Dziewczyny 

Fortuny 
09:15 Strażnik Teksasu 

- serial sensacyjny
10:15 Big Brother 4.1
13:15 Drogówka
13:45 Dziewczyny 

Fortuny
14:45 Muzyczne listy
15:50 Lenny Kravitz 

- Universal Love Tour 
- koncert

17:00 Bogaci i przegrani 
- serial dokumentalny

 Niewielu potrafi urzą-
dzać tak spektakularne 
sceny wybuchów 
złości jak megagwiaz-
dy. No, może gwiazdki, 
które aspirują do bycia 
megagwiazdami.

Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy. 

10:00 W klatce czasu 
10:30 Zwykłe rzeczy 
11:00 Miami Ink 12:00 
Poturbowani 13:00 Brud-
na robota 14:00 Zawód: 
drwal: Praca w błocie 
15:00 Jak to jest zrobio-
ne? 16:00 Smash Lab: 
Z gaśnicą na przestępców 
17:00 Prawda czy fałsz 
- pogromcy mitów 18:00 
Poturbowani 19:00 Miami 
Ink - studio tatuażu 20:00 
Sekundy grozy 20:30 Jak 
to jest zrobione? 21:30 
Prawda czy fałsz 22:30 
Sekundy grozy 23:30 
W klatce czasu: Zapal-
niczki w mikserze 00:00 
W klatce czasu: Suchy lód 
00:30 Wojny na stadio-
nach 01:30 Amerykański 
chopper: BSN 02:30 Po-
turbowani 03:30 Prawda 
czy fałsz - pogromcy mi-
tów: James Bond

05:05 Barwy 
grzechu 
- telenowela 

05:55 Na Wspólnej
- serial obyczajowy

06:25 You can dance 
- Po prostu tańcz!
- program rozrywkowy 

08:00 Magda M. 
- serial obyczajowy

09:00 Na powierzchni 
- serial przygodowy

09:55 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny 

11:00 Mango 
- telezakupy

12:40 Apetyt 
na kasę 

13:40 Barwy 
grzechu
- telenowela 

14:40 Weronika 
Mars - serial 
kryminalny

15:40 Siostrzyczki
- serial komediowy

18:00 Strażnik Teksasu 
- serial sensacyjny

 Do Jimmi’ego 
Trivette’a zgłasza się 
dziewczyna, Erica, któ-
ra twierdzi, iż jej ojciec, 
skazany za zabójstwo, 
jest niewinny. Jedyny 
świadek, który może to 
potwierdzić, mieszka 
na odludziu. Erica i 
Trivette udają się na 
jego poszukiwania.

19:00 Zbuntowani 
- serial obyczajowy

 Jose dowiaduje się, 
że Luciano musiał 
uciekać. Galia, 
zmęczona uległością 
Pascuala wobec 
Bustamante i Mendioli, 
informuje męża, że od-
chodzi z pracy w EWS. 
Pilar błaga matkę, by 
tego nie robiła. Martin 
odkrywa, że Roberta 
ukradła mu psa i żąda 
jego zwrotu.

20:00 Zawodowcy 
- western

 Bogaty ranczer wynaj-
muje trzech najemni-
ków z misją uwolnienia 
żony porwanej przez 
meksykańskiego 
zbója...

22:30 Jazda Figurowa 
23:30 Nagie grzechy 
01:20 Big Brother 4.1
04:05 Muzyczne listy
04:55 Zakończenie

07:45 Łapu Capu 08:00 
Podróż czerwonego ba-
lonika 10:00 Baby mama 
- komedia 11:45 Młodość 
stulatka - dramat 13:55 
Deser: Skhizein 14:20 Jak 
stracić przyjaciół i zrazić 
do siebie ludzi - komedia 
16:15 Opowieść Harleya 
17:55 Angel 20:00 Łapu 
Capu 20:10 Simpsono-
wie XVIII - serial 20:35 
Nie Przegap - magazyn 
informacyjny 20:45 Łapu 
Capu - chochliki telewi-
zyjne 21:00 Kłopotliwy 
gość - komedia 22:30 
Cztery noce z Anną 00:10 
Oko - horror 01:55 Mar-
twa rzeka - thriller 03:25 
W dolinie Elah - dramat, 
USA 05:30 Pogoń za Ada-
mem - psychologiczny, 
Polska, reż. Jerzy Zarzyc-
ki, Jerzy Zarzycki, wyk. 
Pola Raksa, Pola Raksa

08:30 Pływanie: Mistrzo-
stwa Świata Rzym 13:00 
Piłka nożna: Mistrzostwa 
Europy do lat 19 Ukraina 
- półfinał 16:45 Pływa-
nie: Mistrzostwa Świata 
Rzym - dzień piąty Łącz-
nie ze wstępem 17:45 
Pływanie: Mistrzostwa 
Świata Rzym - dzień szó-
sty Łącznie ze wstępem 
20:00 Strongman: Liga 
Mistrzów Bułgaria 21:00 
Poker: Partouche Poker 
Tour Francja - 3 program z 
12 22:00 Rajdy samocho-
dowe: International Rally 
Challenge Madera - dzień 
pierwszy 22:30 Rajdy 
samochodowe: Rajd Fin-
landii 23:00 Tenis: Turniej 
WTA Stanford - ćwierć-
finał 01:00 Rajdy samo-
chodowe: Rajd Finlandii

08:00 Star Trek II: Gniew 
Khana - science-fiction 
10:00 Kobieta i kobie-
ta 11:45 Rebeka 14:00 
Architekci papierowego 
miasta - film krótkometra-
żowy 14:15 Mroźny poca-
łunek - thriller, Norwegia, 
reż. Sara Johnsen, wyk. 
Annika Hallin, Kristoffer 
Joner, Fridtjov Saheim, 
Göran Ragnerstam 15:45 
Konkurs 17:15 Cyrulik 
syberyjski 20:00 Ulica 
uciech - komediodramat 
21:40 Sekretarka - ko-
media 23:40 Kochanek 
czy kochanka 01:35 
Niespodziewanie - kome-
diodramat 03:10 Bariera 
- psychologiczny, Polska, 
reż. Jerzy Skolimowski, 
wyk. Stanisław Tym, Zbi-
gniew Zapasiewicz, Zdzi-
sław Maklakiewicz 04:30 
Nowy - komedia

10:00 Dzika przyroda w 
kadrze 11:00 Łowca kro-
kodyli: Za kulisami 12:00 
Eko-farma 13:00 Małpie 
życie 14:00 Wyspa oran-
gutanów: Domek z kart 
14:30 Rezydencja sury-
katek 15:30 Moje dziecko: 
Inge 16:00 Na pomoc 
zwierzętom 17:00 Policja 
dla zwierząt w Houston. 
18:00 Na ratunek przyro-
dzie 19:00 Dzika przyroda 
20:00 Łowca krokodyli 
21:00 Na ratunek przy-
rodzie 22:00 Policja dla 
zwierząt w Filadelfii 23:00 
Na pomoc zwierzętom 
Australii: Pogromca węży 
23:30 Na pomoc zwie-
rzętom Australii 00:00 
Rekordy zwierząt 01:00 
Dzika przyroda w kadrze 
02:00 Eko-farma 03:00 
Łowca krokodyli 04:00
Na ratunek przyrodzie

06:00 Mały zdrajca - dra-
mat 07:30 Ich dwóch i Pa-
ryż - komedia 09:10 Złów 
i wypuść - komedia 11:00 
Fałszywa wdowa - kome-
dia 12:45 Babilon 5: Głosy 
w mroku - science-fiction 
14:00 Ultrapies - komedia 
przygodowa 15:25 Opo-
wieści z Narnii: Książę 
Kaspian 17:55 Niezłomny 
- dramat 19:45 Premiera: 
Cinema, cinema 20:10 Na 
stojaka! - program roz-
rywkowy 20:45 Premiera: 
Niepokorni - film akcji/kry-
minalny 22:20 Dzikie łowy 
23:45 Z kim do łóżka? 
- komedia 01:10 Krwa-
we wizje - horror 02:35 
Macbeth - dramat 04:20 
Szalona kapela - komedia, 
Wielka Brytania, reż. Brian 
Gibson, wyk. Stephen 
Rea, Jimmy Nail, Timothy 
Spall, Billy Connolly

16:10 Magda M.
- serial obyczajowy

17:10 Na powierzchni 
- serial przygodowy

18:05 Kobra: 
Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

19:05 Diabli nadali 
- serial komediowy

19:35 Siostrzyczki
- serial komediowy 

 Valerie ma fanta-
stycznego chłopaka, 
apartament na Man-
hattanie, a przed sobą 
świetnie zapowiadają-
cą się karierę w public 
relations. Pewnego 
dnia do jej drzwi 
puka młodsza siostra 
Holly. Od tej pory życie 
Valerie diametralnie 
się zmienia. Holly 
nie toleruje żadnych 
nakazów i ograniczeń, 
zaś zdesperowana Val 
bezskutecznie stara się 
okiełznać żywiołową 
szesnastolatkę.

20:05 Seks w wielkim 
mieście - serial 
komediowy

22:00 Sześć stóp
pod ziemią - serial
obyczajowy

23:10 Empire Falls 2 
- miniserial 
obyczajowy

00:55 Wróżki 
02:00 Go! Laski 
03:30 Koniec programu

HBO

Tragiczną historię pułkownika Klausa von Stauffen-
berga współczesny widz zna przede wszystkim z hol-
lywoodzkiego filmu „Walkiria” z Tomem Cruisem w roli 
głównej. Tymczasem 4 lata wcześniej, dokładnie w 60. 
rocznicę nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera, zre-
alizowano w Niemczech „Zamach w Wilczym Szańcu” 
- dzieło z pewnością nie tak efektowne inscenizacyj-
nie, ale na tle produkcji telewizyjnych wyróżniające się 
świetnym aktorstwem i trzymającą w napięciu fabułą. 
I choć reżyser Jo Baier tu i ówdzie odstąpił od prawdy 
historycznej, trzeba przyznać, że pozostał jej bardziej 
wierny niż twórcy licznych filmów wysokobudżetowych. 
Na korzyść jego dzieła przemawia też fakt, że poświęcił 
blisko jedną trzecią fabuły na naszkicowanie psycholo-
gicznego portretu pułkownika von Stauffenberga.

Discovery

EuroSport Ale kino!

Animal Planet Canal+

PIĄTEK

TVP1
22:20 Zamach w Wilczym Szańcu

W niewielkiej miejscowości pod Wrocławiem zostaje 
znaleziony skatowany 30- etni inżynier Wojciech Kotlarski. 
Mężczyzna umiera po przewiezieniu do szpitala, na stole 
operacyjnym. Do komendy zgłaszają się: żona ofiary, Re-
nata, i właściciel firmy budowlanej, w której Kotlarski był 
zatrudniony. Oboje wydają się podejrzani. Policjanci podej-
rzewają, że któreś z nich może stać za śmiercią młodego 
inżyniera. Jednak śledztwo i zgromadzony materiał dowo-
dowy wskazują na innego sprawcę - Jarka Lebiodę, kie-
rowcę zatrudnionego w miejscowej oczyszczalni ścieków.

TVP2
01:30 Biuro kryminalne - Siła zła

TVP1
00:05

TVP2
23:30

Mocne kino nocne - Drakula III: 
Dziedzictwo

Barton Fink

Strefa zrzutu - film sensacyjny, TVN, godz. 20:00. Bracia 
Pete i Terry Nessip eskortują pirata komputerowego Earla
Leedy’ego do więzienia federalnego. W połowie lotu na 
pokładzie samolotu dochodzi do wybuchu. 
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07:40 Ścieżkami Galindii 
08:00 Dla niesłyszących: 

Echa Panoramy
08:30 Aleja gwiazd

na L4 - magazyn
08:45 Podróżnik
09:05 Z herbem

w nazwisku - magazyn
09:40 Janka - serial TVP
10:05 Światowiec 

- magazyn turystyczny
10:35 W labiryncie

- serial obyczajowy
11:05 Sto tysięcy 

bocianów - serial 
dokumentalny TVP

11:25 Pamiętaj o mnie 
- koncert życzeń

11:40 Nawigator 
11:55 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

12:05 Polska dobrze 
smakuje - cykl dok.

12:30 Wideoteka 
dorosłego człowieka 

13:00 Wiadomości

06:05 Szczęśliwa
karta - serial

07:00 Dzień dobry 
w sobotę - program 
poradnikowy

07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Siódme niebo 

- serial obyczajowy 
09:05 Ziarno 

- magazyn
09:40 Bezpieczna 

przystań - serial 
obyczajowy

10:30 Alternatywy 4 
- serial komediowy

11:30 Ogród z duszą 
- cykl dokumentalny

12:00 Złota sobota
- widowisko

13:00 Wiadomości
13:10 Bao - Bab, czyli 

zielono mi - serial 
komediowy TVP

13:40 Pod drzewem, 
pod zielonym
- film fabularny

15:20 Hotel Pod Żyrafą 
i Nosorożcem
- serial TVP

16:10 Kolarstwo 
- Tour de Pologne

17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo

- Tour de Pologne
18:15 Jaka to melodia? 

- wydanie specjalne 
- teleturniej

19:00 Wieczorynka: 
Moi przyjaciele: 
Tygrys i Kubuś - serial

19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Kolarstwo - Kroni-

ka Tour de Pologne
20:05 Pogoda
20:20 Hit na sobotę: 

Totalna zagłada 
cz. 2 - film fabularny

22:10 Męska rzecz...: 
Osiem głów w torbie
- film fabularny

 Gangster Tommy 
Spinelli, lecący z New 
Jersey do Los Angeles, 
przypadkowo zamienił 
bagaż na lotnisku. 
A nie była to zwykła 
turystyczna torba. 
Tommy wykonywał 
zlecenie mafii i wiózł 
głowy zabitych ludzi, 
jako dowód realizacji 
zlecenia. W ciągu doby 
musi je dostarczyć 
bossowi mafii. Sprawa 
odzyskania torby 
okazuje się znacznie 
trudniejsza, niż zlikwi-
dowanie ludzi, którzy 
narazili się gangste-
rom. Tymczasem z 
ośmioma głowami 
zostaje nieświadomy 
zamiany bagażu 
student medycyny 
Charlie...

23:55 Piekielne tornado 
- film katastroficzny

01:30 Kino nocnych 
marków: Doctor 
Who II - serial 
science-ficton

03:10 Zakończenie dnia

06:00 Dla niesłyszących: 
Echa Panoramy

06:35 Spróbujmy razem: 
Jarek Rola - magazyn 
dla niepełnosprawnych

07:00 Dwójka Dzieciom: 
Świat według Bindi 
- serial dokumentalny

07:25 Nie tylko dla pań: 
Posłuszne żony
- film dokumentalny

08:20 Kariera Nikodema 
Dyzmy - serial TVP

09:30 Dzieciaki górą 
- teleturniej

10:30 Kocham Cię 
Polsko 
- zabawa quizowa

11:55 Gwiazdy
w południe: Wodo-
spad Grizzly - film 
fabularny 

 Sędziwy Harry 
Bankston opowiada 
wnukom historię, która 
przydarzyła się mu, 
gdy był dzieckiem. 
Rok 1913. Umiera 
matka 10-letniego 
Harry’ego. Jego ojciec, 
Tyrone Bankston, 
podróżnik i łowca przy-
gód, zabiera chłopca 
na wyprawę do kana-
dyjskich lasów, gdzie 
zamierza schwytać 
żywego niedźwiedzia 
grizzly.

13:30 Piękniejsza Polska
14:00 Familiada

- teleturniej
14:30 Złotopolscy 

- telenowela TVP
15:15 Wakacyjne Kino 

Dwójki: Antidotum 
- dramat

17:05 Festiwal Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi 
2009 - Kazimierz 
Dolny/Janowiec 
nad Wisłą 

17:20 Słowo
na niedzielę 

17:30 Program 
lokalny

17:55 Stawka większa 
niż życie 
- serial TVP

19:05 Tak to leciało!
20:05 Sopot Hit Festiwal 

- 2009 - Zagraniczny 
hit lata 

22:45 Panorama
23:10 Sport Telegram
23:15 Pogoda
23:20 Weekendowe Kino 

Dwójki: Thunder Point 
- film fabularny 

 50 lat po zakończeniu 
II Wojny Światowej, 
„wypływa” na wierzch 
takzwany „Windsorski 
protokół”, czyli tajny 
dokument Hitlera, który 
nie może dostać się 
w niepowołane ręce, 
gdyż groziłoby to 
destabilizacją świata. 
Brytyjskie siły specjal-
ne znów postanawiają 
poprosić o pomoc 
Sean Dillona... 

01:05 Mała Brytania 
- serial komediowy

02:10 Zakończenie dnia

08:30 Serwis Info Pora-
nek, przegląd prasy

08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis Info 

Poranek, Pogoda
09:15 Serwis info flesz, 

Serwis Sportowy
09:30 Serwis Info

Poranek, Pogoda
10:00 Gość poranka
10:15 Serwis Info flesz, 

przegląd prasy
10:30 Serwis info

Poranek, Pogoda
11:00 Czas Seniora 
11:30 Serwis Info
12:00 Etniczne klimaty
12:30 Serwis Info Dzień 

Weekend, Pogoda, 
Serwis Sportowy

12:55 Sposób na zdrowie 
13:10 Aleja gwiazd

na L4 - magazyn 
13:30 Serwis Info
14:00 Oblicza Armii
14:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis Sportowy

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

- serial animowany
06:45 Bdaman 

- serial animowany
07:45 Co nowego 

u Scooby’ego? 
- serial animowany

08:15 Przygody w siodle: 
Prawdziwi przyjaciele
- film przygodowy

10:15 Ewa gotuje 
- program kulinarny

10:45 Się kręci - pro-
gram Telewizji Polsat

11:45 Przygody
Merlina - serial 
przygodowy

 Mężczyzna z małym 
chłopcem usiłuje prze-
kraść się do Camelotu. 

12:45 Czarodziejki 
- serial przygodowy

13:45 Dom nie 
do poznania 
- reality show

14:45 TOPtrendy 
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16:30 World Grand Prix 
Siatkówka: Polska 
- Holandia

 Polska będzie jedynym 
w Europie organiza-
torem turnieju z fazy 
grupowej World Grand 
Prix 2009 Siatkarek. 

18:15 Jaś Fasola 
- serial komediowy

 W ślad za ambulansem 
Jaś Fasola przyjeżdża 
do szpitala i swoim au-
tkiem taranuje wyjście 
z ambulansu… 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Malanowski i 

Partnerzy - serial fabu-
larno-dokumentalny

20:00 Siostrzyczki 
- komediodramat

 Niegdyś Suzette i 
Lavinia były sobie 
bliskie niczym rodzone 
siostry. Wiodły szalone 
życie w środowisku 
fanów rocka, a bardziej 
niż muzykę kochały 
samych muzyków. Pod 
koniec lat 60-tych ich 
drogi rozeszły się. 

22:00 Studio Lotto 
22:15 Koncert 4 czerwca 

- 20 lat wolności
00:45 Gargantua

- horror science-fiction
02:40 Nagroda 

gwarantowana
03:40 Tajemnice losu

16:50 Wizytówki 
Sopockie 2009 

16:55 Joe kontra 
wulkan 
- komedia

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

- serial komediowy
21:10 Bodyguard 

- film sensacyjny 
 Whitney Houston wcie-

la się w postać wielkiej 
gwiazdy estrady i 
filmu, Rachel Marron, 
która jest właśnie u 
szczytu sławy. Fani 
chcą ją oglądać. Chcą 
jej słuchać. Dotykać. 
Jest wśród nich także 
jeden, który chce ją 
zabić. Dlatego Rachel 
potrzebuje pomocy 
profesjonalisty - 
ochroniarza Franka 
Farmera. Farmer to 
zawodowiec, który 
nigdy nie zaniedbuje 
swoich obowiązków, 
zawsze nad wszystkim 
panuje. Nie podoba się 
to Rachel, która do tej 
pory sama kontrolowa-
ła swoje życie.

23:50 Narodziny 
- film obyczajowy

01:45 Uwaga! 
02:05 Nocne granie 
03:25 Nic straconego

15:00 Pierwszy milion 
15:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis Sportowy
16:00 Było, nie minęło 
16:30 Serwis info - dla 

niesłyszących, Pogoda
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Z Jedynką

po drodze - magazyn
17:20 Pięć minut 

dla zdrowia - magazyn
17:25 Pogoda Info
17:30 Pasmo regionalne
19:30 Męska przygoda 
20:00 Nieznani sprawcy 
20:30 Serwis Info 

Wieczór Weekend
21:00 Raport z Polski
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:30 Serwis info 

wieczór, Pogoda 
23:00 Sportowy wieczór
23:30 Bądź modna 
00:10 Raport z Polski
00:40 Nieznani sprawcy
01:05 Pierwszy milion 
01:30 Serwis Info 

Wieczór, Pogoda
02:00 Antek puka do raju 

- film dokumentalny
02:55 Jarmark cudów 

- magazyn
03:10 Sposób na zdrowie 

- magazyn
03:25 Aleja gwiazd 

na L4 - magazyn
03:40 Serwis Info
04:10 Było, nie minęło 
04:35 Etniczne klimaty
05:00 Raport z Polski

13:10 Rozmowy na 
temat...: Żeby nie żyć 
w cieniu ojca... 

13:20 Dzika Polska 
- Dookoła sokoła

13:45 Made in Poland 
- teleturniej

14:10 Żuraw i Czapla 
- film obyczajowy

15:10 Śniadanie 
na podwieczorek

16:10 Kolarstwo 
- Tour de Pologne

17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo 

- Tour de Pologne
18:10 Pamiętaj o mnie 
18:20 Bank nie z tej 

Ziemi - serial TVP
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:05 Sopot Hit 

Festiwal - 2009 
22:40 Wielka miłość 

Balzaka - serial
23:40 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

23:55 Tańcząca z Gruzją 
00:25 Bank nie z tej 

Ziemi - serial TVP
01:15 Dobranocka 
01:30 Wiadomości
02:00 Wielka miłość 

Balzaka - serial
02:55 Sopot Hit 

Festiwal - 2009 
04:30 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

04:45 Sopot Hit Festiwal

05:35 Uwaga! 
05:55 Mango

Telezakupy
08:00 Łapać

złodzieja 
08:30 Superniania 

- reality show 
09:30 Trzy po trzy 

- numery z kwatery
- serial komediowy

10:00 Twarzą w twarz 
11:00 Projekt plaża 
11:30 Pascal: po prostu 

gotuj - program 
kulinarny 

12:05 Szymon Majewski 
Show - program 
rozrywkowy

13:05 You can dance 
- Po prostu tańcz! 
- program rozrywkowy

14:45 Teraz albo nigdy 
- serial obyczajowy

15:40 Wizytówki
Sopockie 2009 

15:45 Siłacze 11
 - Strongman 

Męska rzecz...: Osiem głów w torbie - film fabularny, TVP1, 
godz. 22:10. Zwariowana komedia dla miłośników czarnego 
humoru. „Ośmiu głów w torbie” poszukuje gangster, który 
przypadkowo zamienił bagaż na lotnisku.

Weekendowe Kino Dwójki: Thunder Point - film fabularny, 
TVP2, godz. 23:20. Rozgrywająca się w czasach współcze-
snych, zawikłana opowieść o tajemniczym dokumencie z 
czasów II wojny światowej - Protokole Windsorskim.

05:00 Queen i Paul Rod-
gers - Return Of The 
Champions - koncert

06:00 V-max
06:30 Surfer z Nicei 

- komedia
08:35 Kokon - komedia 

fantastyczna
 Grupa Obcych przy-

bywa do Kalifornii, by 
odzyskać członków 
poprzedniej misji.

11:00 Galileo
12:00 V-max
12:30 Cruzer - Sport:ex 
13:00 TV4 Program 
13:30 Strażnik Teksasu 

- serial sensacyjny
14:30 Sport
16:40 Odkrywanie

Ameryki 
 Program ukazuje 

nieznaną Amerykę w 
obiektywie reporterskiej 
kamery Mariusza Maxa 
Kolonko, nagrodzonego 
Wiktorem 2001.

Miłość jest jedyną rozumną i zadowalającą odpowiedzią na problemy ludzkiej egzystencji. 

10:00 Piąty bieg 11:00 
Superjazda: Na zamówie-
nie 12:00 Szkoła prze-
trwania: Półwysep Baja 
13:00 Najniebezpieczniej-
szy zawód świata: To nie 
praca dla starych ludzi 
14:00 Smash Lab 15:00 
Prawda czy fałsz 16:00 
W klatce czasu: Breakdan-
ce 16:30 W klatce czasu: 
Cheerleaderki 17:00 Brud-
na robota 19:00 Robocar 
20:00 Brainiac Vic 21:00 
Miami Ink 22:00 Jak to 
jest zrobione? 23:00 Po-
dróż do piekła: Koszmar 
peruwiańskiego więzie-
nia 00:00 Strefa śmierci 
01:00 Sekundy grozy 
02:00 Szkoła przetrwania: 
Południowa Dakota 03:00 
Miami Ink 03:50 W klatce 
czasu 04:20 Jak to jest 
zrobione? 05:10 Prawda 
czy fałsz

05:20 Misja Martyna 
- program rozrywkowy 

05:50 Chwila 
Prawdy - program 
rozrywkowy 

06:55 Mango 
- telezakupy

09:00 Pascal: po prostu 
gotuj - program 
rozrywkowy 

10:10 Duża przerwa
- serial komediowy

10:40 Klan 
Walkerów - serial 
komediowy

11:10 Stawka większa 
niż życie 
- serial wojenny

12:25 Rockefeller 
Plaza 30 - serial 

15:00 Kontrakt 
małżeński 
- komedia

17:00 Diabli nadali 
- serial komediowy 

19:30 Niesforna Zuzia
- komedia

17:50 Czy to prawda? 
Trójkąt Bermudzki 
- film dokumentalny

19:00 Galileo - program 
popularno-naukowy 

 Badamy historię 
sukni - nie do końca 
wyłącznie damskiego 
atrybutu. Gdzie i na 
jakie okazje suknie 
zakładają także męż-
czyźni? 

20:00 Siedem pięści 
- film akcji

 Ktoś wykrada 
najtajniejsze sekrety 
świątyni Shaolin. 

22:05 N1ckola - serial 
 Serial o grupie 

młodych ludzi, którzy 
zostają wplątani w 
niebezpieczną intrygę, 
powiązaną z tajemni-
czą organizacją The 
Order. 

22:35 Świntuch
- komedia

 Porky’s opowiada o 
beztroskim życiu grupy 
chłopców z Angel Be-
ach w latach 50-tych. 

00:40 Repli Kate 
- komedia

02:40 Queen i Paul 
Rodgers - koncert 

03:45 Sopot TOPtrendy 
Festiwal 2008 - jubi-
leusz z okazji 45-lecia 
pracy artystycznej 
Krzysztofa Krawczyka

05:10 TV Market

07:25 Latające machiny 
kontra Pan Samochodzik 
- familijny 08:55 Podróż 
czerwonego balonika - 
dramat 10:55 Rzymskie 
wakacje - komedia 13:05 
Ikonoklaści - Madeleine 
Albright i Ashley Judd - 
dokument 14:00 Zielony 
raj - serial dokumentalny 
14:30 Jumper - scien-
ce fiction 16:05 Duffy w 
Londynie - koncert 17:10 
Jagodowa miłość 18:50 
Żużel: Drużynowy Puchar 
Świata - Vojens (na żywo) 
22:30 Siła odwagi - wo-
jenny 00:40 Z zaświatów 
- thriller 02:15 Nieuchwyt-
ny - thriller, USA, reż. Gre-
gory Hoblit, wyk. Diane 
Lane, Billy Burke, Colin 
Hanks, Joseph Cross 
03:55 Pięć dziewczyn
z Teksasu - dramat, USA, 
reż. Tom McLoughlin

8:30 Pływanie: Mistrzo-
stwa Świata Rzym - dzień 
szósty Łącznie ze wstę-
pem 09:00 Pływanie: 
Mistrzostwa Świata Rzym 
13:00 Wyścigi samocho-
dowe: World Series by 
Renault Portugalia - wy-
ścig 1 14:00 Tenis: Tur-
niej WTA Stanford 15:00 
Polo: Argentine Open 
Deauville 17:00 Pływa-
nie: Mistrzostwa Świata 
Rzym 17:45 Pływanie: 
Mistrzostwa Świata Rzym 
20:00 Wyścigi samocho-
dowe 21:30 Jeździectwo 
23:00 Rajdy samocho-
dowe: International Rally 
Challenge Madera 23:30 
Rajdy samochodowe 
00:00 Wyścigi samo-
chodowe 00:45 Wyścigi 
samochodowe: Le Mans 
Endurance Series 1000 
km Portugalia

08:00 Gwiazdy i gwiazdo-
rzy 08:35 Podróż do Indii 
11:25 Chwasty - dramat 
13:55 Krótka piłka - dra-
mat 15:45 Źle narysowa-
ny Roy 16:15 Detektyw 
Murdoch: Niewłaściwy lek 
- kryminalny 17:10 De-
tektyw Murdoch: Książę 
i buntownik 18:10 Narze-
czony z nieba - komedia 
20:00 Kuzyni - komedia 
romantyczna 22:00 Pluton 
- dramat 00:05 Ostatnie 
tango w Paryżu - dramat 
02:15 Gra wstępna - hor-
ror, Korea Południowa/Ja-
ponia, reż. Takashi Miike, 
wyk. Ryo Ishibashi 04:10 
Między złem a głębokim, 
błękitnym oceanem - dra-
mat, Belgia/Francja/Wlk. 
Brytania, reż. Marion 
Hänsel 05:40 Gwiazdy 
i gwiazdorzy - dokumen-
talny, USA

10:00 Dżungla 11:00 
Najzabawniejsze zwierzę-
ta świata 12:00 Pies na 
medal 13:00 Rezydencja 
surykatek: Matka chrzest-
na 13:30 Rezydencja su-
rykatek 14:00 Na ratunek 
małpom 14:30 Na ratu-
nek małpom 15:00 Eko-
farma: Kwiecień 15:30 
Eko-farma: Maj 16:00 
Cudowne psy 17:00 Małe 
zoo walczy! 18:00 Na 
ratunek przyrodzie 19:00 
Życie ssaków 20:00 Ulica 
lemurów 21:00 Przedziw-
ny świat owadów 22:00 
Małpi biznes 23:00 Policja 
dla zwierząt w Houston: 
Powrót Cody’ego 00:00 
Tajemnice delfinów 01:00 
Dzikość bez cenzury 
02:00 Na ratunek przyro-
dzie 03:00 Życie ssaków 
04:00 Ulica lemurów: Za-
gubione dusze

06:00 Kłopoty z blondyn-
ką - komedia 07:35 Cine-
ma, cinema 08:00 Choć 
goni nas czas 09:35 Ma-
łolaty na obozie - komedia 
11:05 Motyl i skafander 
- dramat 12:55 Wszystko 
jest możliwe - komedia 
14:45 Skarb narodów: 
Księga tajemnic - przy-
godowy 16:50 Debiutant 
- dramat 18:55 Premie-
ra: Batman: Rycerz Go-
tham - animowany 20:10 
Pieśniarz - biograficzny 
22:05 Sztandar chwały - 
dramat 00:15 Pora mro-
ku - horror 01:55 Gitara 
- dramat, USA, reż. Amy 
Redford 03:30 Na planie 
- magazyn filmowy, USA 
04:00 Wrześniowy świt - 
dramat, Kanada, reż. Chri-
stopher Cain, wyk. Jon 
Voight, Terence Stamp, 
Trent Ford, Tamara Hope

21:40 Droga do ruiny 
- komedia 

 Jack Sloan jest ame-
rykańskim milionerem 
pracującym w Paryżu, 
posiadającym wielkie 
wpływy, spragnionym 
prawdziwego uczucia. 
Znajduje je w związku 
z modelką Jessie 
Tailor, która począt-
kowo odnosi się do 
Jacka z rezerwą. Mimo 
szczęśliwego związku 
nie jest on pewien jej 
uczuć i decyduje się 
zostać pozornym ban-
krutem, wtajemnicza-
jąc w operację jedynie 
Juliena Bouleta. Jed-
nak Julien, jego bliski 
pracownik, podstępem 
przejmuje imperium 
biznesowe Jacka, któ-
ry staje się rzeczywi-
stym bankrutem. Wraz 
ze swoją dziewczyną 
postanawiają odzyskać 
utracony majątek.

23:35 Zabójcy
- film sensacyjny 

 Stary wyga Robert 
Rath chce się wycofać 
ze swojego zawodu. 
Jego tropem podąża 
młody, żądny krwi Mi-
guel Bain, który chce 
zająć miejsce Roberta. 

02:05 Wróżki 
03:10 Go! Laski 
04:40 Koniec programu

HBO

Jacques - Alain Marty, prezes Vladis Entertainment, 
wielkiego przedsiębiorstwa z branży medialnej, zamierza 
wkrótce wykupić firmę Skynorth. Niestety, o tę samą 
firmę walczy również jego konkurent z Australii, niejaki 
Brickman. Obaj są gotowi na wszystko, byle tylko do-
piąć celu. Brickman ma nawet przekupionego człowie-
ka wśród pracowników Marty’ego, który donosi mu 
o wszelkich posunięciach swego szefa. Marty’emu nie 
brak doświadczenia, ale od pewnego czasu cierpi na 
dziwne ataki nerwowe, które objawiają się zaburzeniami 
mowy: nieszczęśnik przekręca nawet najprostsze sło-
wa tak, że nie sposób go zrozumieć, a przy tym bardzo 
obficie się poci. Jego psychoanalityk, doktor Morny, 
nie potrafi wyleczyć tej przypadłości.

Discovery

EuroSport Ale kino!

Animal Planet Canal+

SOBOTA
TVP2
15:15 Wakacyjne Kino Dwójki: Antidotum

Wielka fala sztormowa wdziera się ujściem Tamizy 
w głąb koryta rzeki i dociera do Londynu. Zgodnie z 
przewidywaniami profesora Leonarda Morrisona, zale-
wa centrum miasta. Przerażeni ludzie, którzy nie zdą-
żyli opuścić stolicy, giną pochłonięci przez żywioł. Rob 
i Sam, którzy w chwili uderzenia byli wraz z profesorem 
na przecinającej rzekę barierze, muszą się stamtąd ewa-
kuować. Rob i Sam skaczą w odmęty, starego profeso-
ra, który nie odważył się na taki szalony krok, zabiera 
ostatecznie helikopter wysłany po niego przez szefową 
centrum antykryzysowego COBRA, Patricię Nash.

Kobieta po trzydziestce spotyka dziesięcioletniego 
chłopca. Po pewnym czasie przekonuję się, że to dziec-
ko jest wcieleniem jej dawno zmarłego męża. Zaczyna 
się dochodzenie czy chłopak mówi prawdę... Poruszają-
cy wątek miłości, której nie pokona nawet śmierć.

TVP1
20:20

TVN
23:50

Hit na sobotę - Totalna zagłada

Narodziny

Pete Jensen uwielbia swoją pracę. Mieszkaniec Tyler 
w stanie Oklahoma zawodowo zajmuje się przewidywa-
niem częstotliwości występowania tornad w tej okolicy. 
Prowadzi badania wraz ze swoim przyjacielem i współ-
pracownikiem, Bobem Bookerem. Pewnego dnia niebo 
nad Oklahomą pokrywają gęste chmury, daje się słyszeć 
gromkie odgłosy piorunów. Aparatura odnotowuje zmia-
ny ciśnienia powietrza. Pete jest przekonany, że lada mo-
ment pojawi się niszczący wir. Ale jego zwierzchnik, szef 
centrum meteorologicznego, nie zgadza się na ogłosze-
nie alarmu. Wkrótce potężna trąba powietrzna dosięga 
ziemi. Żona Pete`a i jego córka Kara przebywają pod go-
łym niebem, gdy groźny wir pustoszy ich gospodarstwo. 
Siła żywiołu niszczy zabudowania, w powietrze wzbijają 
się fragmenty ścian i dachów. Nagle piorun uderza w 
drzewo, kobieta zostaje przygnieciona konarem. Zdając 
sobie sprawę, że nie wydostanie się z pułapki, ostatkiem 
sił każe córce uciekać i schronić się w piwnicy. Kiedy Pete 
wraca do domu, zastaje już tylko zgliszcza. Jego żona nie 
żyje. Jest jedną z wielu ofiar żywiołu.

TVP1
23:55 Piekielne tornado

Bodyguard - film sensacyjny, TVN, godz. 21:10. Opowieść 
o słynnej piosenkarce i jej ochroniarzu. Początkowa niechęć 
przeradza się w miłość. W dodatku dziewczynie grozi śmier-
cią płatny morderca...

08:00 Gość poranka
08:15 Serwis info, 

przegląd portali inter-
netowych, Pogoda

08:30 Serwis Info
08:35 Korespondent TVP 

o Poranku, przegląd 
prasy

08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis Info Pora-

nek, Pogoda
09:10 Serwis info
10:15 Biznes - otwarcie 

dnia - magazyn
10:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis Sportowy, 
Serwis kulturalny

11:30 Serwis info, Pogo-
da, Serwis Sportowy

12:00 Serwis Info Dzień, 
Biznes

12:30 Serwis info, Pogo-
da, Serwis Sportowy

13:00 Serwis Info dzień
13:10 Raport z Polski
13:30 Serwis Info, 

Serwis Sportowy

06:05 Szczęśliwa
karta - serial

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

08:00 Tydzień
08:25 Małgosia i buciki 

- serial animowany
08:45 Domisie 

- program dla dzieci
09:15 Od przedszkola 

do Opola - Irena 
Santor

09:45 Młoda godzina: 
Łowcy smoków 
- serial animowany

10:15 Małe Kobry: ope-
racja „Dalmatyńczyk” 
- komedia

 Czwórka przyjaciół, 
nazywających siebie 
Małymi Kobrami, 
kupuje dalmatyńczyka 
wabiącego się Wulkan. 
Radość z opieki nad 
przyjacielem nie trwa 
długo, gdyż w mieście 
grasuje gang porywa-
czy psów.

11:55 Między ziemią 
a niebem 
- magazyn

12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią 

a niebem 
- magazyn

13:00 Wiadomości
13:10 Noce i dnie 

- serial TVP 
 Ekranizacja powieści 

Marii Dąbrowskiej. 
Saga rodzinna, dwóch 
pokoleń rodziny 
Niechciców, ukazanie 
na tle przemian, spo-
łeczeństwa polskiego 
w latach 1865-1914. 
Podczas ucieczki z za-
jętego przez Niemców 
i płonącego Kalińca 
Barbara wspomina 
swoje życie...

14:10 Everest cz. 1
- film fabularny

15:45 BBC w Jedynce: 
Żelazna kurtyna 
- wstęga życia - film 
dokumentalny

17:00 Teleexpress
17:20 Rozbitkowie 

- film fabularny
18:50 Kolarstwo - Mini 

Tour de Pologne
19:00 Wieczorynka: 

Moi przyjaciele: 
Tygrys i Kubuś - serial

19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Zakochana 

Jedynka: Blizny
miłości cz. 2 
- dramat

22:10 Sześć stopni 
oddalenia - serial

23:00 Uczta kinomana: 
Czarna Dalia 
- film kryminalny

01:05 Kolekcja 
kinomana: Sens 
życia według Monty 
Pythona 
- komedia

02:50 Zakończenie dnia

06:20 Dla niesłyszących: 
Słowo na niedzielę 

06:25 Ostoja - serial
07:00 Zacisze gwiazd 

- Tadeusz Woźniak
07:35 Siedem 

życzeń
- serial TVP

08:30 Lalka - Ciąg dalszy 
pamiętnika starego 
subiekta 
- serial TVP

10:00 Wojciech 
Cejrowski boso 
przez świat: Jedzenie 
dżungli - cykl 
reportaży

10:30 Rodzinne 
oglądanie: Paryż
- Miasto marzeń 
- serial dokumentalny

11:40 Gwiazdy
w południe: 
Dzikie gęsi - film

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:05 Mini 
Szansa - Mietek 
Szcześniak

16:10 Na dobre i na złe
- serial TVP

17:05 Uważaj 
na kioskarza 
- program satyryczny

17:30 Program
lokalny

17:55 Stawka większa 
niż życie 
- serial TVP

19:00 Tak to leciało! 
- teleturniej

20:00 Sopot Hit Festiwal 
- 2009 - 35-lecie
Budki Suflera 

22:00 Magazyn Ekstra-
klasy - Szybka piłka

22:45 Panorama
23:10 Sport Telegram
23:15 Pogoda
23:15 Festiwal Filmu 

i Sztuki Dwa Brzegi 
2009 - Kazimierz 
Dolny/Janowiec 
nad Wisłą 

23:25 Na imię mi Earl 
- serial komediowy

23:55 Wydarzenie
artystyczne

01:00 Słodka wolność 
- komedia

 Michael jest pisarzem, 
twórcą naukowej 
ksiązki o rewolucji. 
Postanawia sprzedać 
prawa do realizacji 
filmu na podstawie 
swojej książki. Ale 
przyjazd ekipy filmowej 
powoduje wielkie 
zamieszanie. Aktorzy 
chcą zmienić swoje 
postacie, reżyser 
zakochuje się w ko-
biecie, która chce grać 
główną rolę żeńską. 
Na dodatek Michael 
ma problemy ze swoją 
matką, która widzi 
diabła w kuchni.

02:45 Zakończenie dnia

07:00 Wierzę, wątpię, 
szukam - magazyn

07:30 Serwis Info
07:45 Pasmo regionalne
08:30 Serwis info
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Światowiec 

- magazyn turystyczny
09:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis Sportowy
10:00 Antysalon Ziem-

kiewicza - magazyn
10:30 Serwis Info Dzień 

Weekend, Pogoda, 
Serwis Sportowy

11:00 Aleja gwiazd na L4 
11:15 Z Jedynką 

po drodze - magazyn
11:30 Serwis Info, Pogo-

da, Serwis Sportowy
12:00 Telewizja Objazdo-

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

da, Serwis Sportowy
13:00 Miejsca przeklęte 

- cykl dokumentalny
13:30 Serwis info

05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Pokemon 

- serial animowany
08:15 Scooby Doo: 

Gdzie jesteś?
- serial animowany

09:15 Karolek 
i Przyjaciele 
- film animowany

 Karolek wspólnie ze 
swoim przyjacielem 
Doudou, odkrywają 
uroki nadmorskiego 
miasteczka, w którym 
mają zamieszkać. 

10:45 Ogniste 
rodeo - film

12:50 Żandarm się żeni 
- komedia

 W Saint-Tropez 
wraz z początkiem 
wakacji pojawia się 
coraz więcej piratów 
drogowych. Walcząc z 
nimi sierżant Cruchot 
poznaje atrakcyjną 
wdowę.
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14:45 TOPtrendy 
16:30 World Grand Prix 

Siatkówka: Polska 
- Japonia 

18:15 Jaś Fasola 
- serial komediowy

 Jaś Fasola odwiedza 
fryzjera i w wyniku 
fatalnego zbiegu oko-
liczności sam zostaje 
fryzjerem. 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Malanowski

i Partnerzy 
- serial fabularny

 Kasia Nova odnosi 
sukcesy jako pio-
senkarka. Jak każda 
gwiazda, oprócz fanów 
ma też wrogów. 

20:00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 
- serial kryminalny

21:00 Wzór
- serial kryminalny

 Senator Kalifornii ginie 
od kuli zamachowca 
podczas spotkania 
z wyborcami. 

22:00 Studio Lotto 
22:05 24 godziny 

- serial sensacyjny
00:05 Wtyczka 

- czarna komedia
02:00 Magazyn 

Sportowy 
04:05 Zakazana 

kamera

18:25 Wizytówki 
Sopockie 2009 

18:30 Niania 
- serial komediowy

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 
20:00 Brzydula 

- serial obyczajowy
22:20 Agenci 

NCIS V - serial
23:20 Seks w wielkim 

mieście - serial 
komediowy

 Serial zrobił ogromną 
karierę, na całym 
świecie rzesze kobiet 
śledziły losy bohaterek 
serialu. Historia z życia 
uczuciowego czterech 
kobiet: felietonistki 
Carrie, agentki PR 
Samanthy, prawniczki 
Mirandy i marszanda 
Charlotte. Każda po-
siada inną osobowość, 
która rzutuje także na 
wygląd. Twórcy świet-
nie wyczuli zaintere-
sowania damskiego 
odbiorcy i stopniowo 
zaczęli umieszczać 
coraz więcej wątków 
związanych z modą. 

00:45 Zabójcza 
przyjaźń - film 
sensacyjny

02:30 Uwaga! 
02:50 Nocne granie 
04:10 Nic straconego

14:00 Sprint przez 
historię Przemysława 
Babiarza - magazyn

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

15:00 Reportaże z praw-
dziwego zdarzenia

15:30 Serwis info
16:00 Światowiec 
16:30 Serwis info
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Listy do PRL-u
17:30 Pasmo regionalne
20:00 Miejsca Przeklęte 
20:30 Serwis Info 

Wieczór Weekend
21:00 Nieznani sprawcy 
21:30 Serwis Info
21:45 Pasmo regionalne
22:30 Serwis info 

Wieczór, Pogoda
23:00 Sportowa niedziela
23:55 Zależni Nie-Zależni 
00:25 Antysalon Ziem-

kiewicza - magazyn
00:50 Światowiec
01:15 Serwis Info
01:35 Niedokończona 

historia - film dok.
02:15 Józek i jego dzieci 
02:25 Światowiec 
02:50 Telewizja Objazdo-

wa - cykl reportaży
03:15 Pierwszy milion 
03:40 Sprint przez 

historię Przemysława 
Babiarza - magazyn

04:00 Serwis Info
04:20 Sportowa niedziela
05:15 Antysalon 

Ziemkiewicza

14:00 Serwis Info Dzień, 
Biznes, Pogoda

14:30 Serwis Info Dzień, 
Pogoda, Serwis 
Sportowy

15:00 Serwis Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis Info Dzień, 

Serwis Sportowy, 
Pogoda

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

- dla niesłyszących, 
Prognoza pogody

16:45 Pasmo regionalne
17:15 Raport z Polski
17:30 Pasmo regionalne
19:30 Raport z Polski
19:50 Serwis Kulturalny
20:00 Serwis Info 
20:10 Minęła 20-ta
21:05 Telekurier 
21:30 Serwis Info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Plus - minus
22:30 Serwis Info
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Basra. Upadek 

miasta - film dokum.
23:55 Pielęgniarki 

w świecie przemocy 
00:15 Wokół toru 
00:40 Minęła 20-ta
01:25 Telekurier
01:40 Serwis Info
02:00 Plus - minus
02:10 Sportowy Wieczór
02:30 Czarodziejska góra
03:35 Zawodowcy 
03:55 Oblicza Armii

05:35 Uwaga! 
05:55 Mango 

Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie 
08:30 Trzy po trzy 

- numery z kwatery 
- serial komediowy

09:00 Niania - serial 
komediowy

10:00 Clever - widzisz
i wiesz 

11:00 Projekt plaża 
11:30 Londyn jest cool 

- film rodzinny
13:30 39 i pół 

- serial obyczajowy
14:30 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy

15:30 Co za tydzień 
16:05 Wizytówki 

Sopockie 2009 
16:10 Akademia policyj-

na VI: Operacja Chaos
- komedia

17:55 Niania 
- serial komediowy

Zakochana Jedynka: Blizny miłości cz. 2 - dramat, TVP1, 
godz. 20:15. Rosa przyłącza się do partyzantów, Fabio i 
Ginevra pozostają w majątku hrabiego Innocenzi, czekając 
na narodziny ich dziecka. Kochają się i nienawidzą...

Gwiazdy w południe: Dzikie gęsi - film, TVP2, godz. 11:40. 
Pułkownik Allen Faulkner, już nie najmłodszy najemnik, 
zostaje zaangażowany przez bogatego przemysłowca, 
Sir Edwarda Mathersona, do przeprowadzenia pewnej akcji.

05:30 Freddie Mercury 
- A Kind of Magic

06:20 Wielka Stopa 
w Afryce - komedia 
sensacyjna

08:25 Opowieści z Belize 
- serial dokumentalny

09:00 Uczniowie 
zmieniają świat
- komediodramat

 Po licznych zawie-
szeniach w prawach 
ucznia, Holden oraz 
jego znajomi z kółka 
filmowego postanawiają 
rozpocząć wojnę prze-
ciw pozbawianiu ich 
podstawowych praw.

10:55 Galileo - program 
popularno-naukowy

11:55 Dekoratornia 
12:25 Wielka Stopa 

w Afryce - komedia 
sensacyjna

14:30 Sport
17:00 Bogaci i przegrani 

- serial dokumentalny

Rozpaczać nad minionym nieszczęściem to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne. 

10:00 Prawdziwi motocy-
kliści: Wyspa Man 10:30 
Prawdziwi motocykliści: 
Węgry 11:00 Amery-
kański chopper 12:00 
Brudna robota: Czyściciel 
boi 13:00 Brudna robota: 
Hodowca żurawin 14:00 
Robocar 15:00 Prawda 
czy fałsz 16:00 Szkoła 
przetrwania 17:00 Jak to 
jest zrobione? 18:00 Ma-
szyny 19:00 W klatce cza-
su 19:30 W klatce czasu: 
Free Runner 20:00 Gry 
wideo na żywo 21:00 Wy-
buch kontrolowany 22:00 
Moja szokująca historia: 
Najmniejsze dzieci świata 
23:00 Portowe życie: Go-
dzina szczytu 00:00 Woj-
ny na stadionach: Anglia 
01:00 Fight Quest - Sztuki 
walki: Indie 02:00 Broń 
przyszłości: Alaska 03:00 
Wybuch kontrolowany

05:20 Misja 
Martyna - program 
rozrywkowy 

05:45 Chwila 
Prawdy - program 
rozrywkowy 

06:50 Mango 
- telezakupy

08:55 Alf - serial 
komediowy 

 Przygody sympatycz-
nego i trochę zwario-
wanego kosmity Alfa, 
który rozbił się swoim 
statkiem kosmicznym 
na dachu rodziny 
Tannerów i zamieszkał 
razem z nimi. Dzieci za 
nim przepadają, Willy 
raczej go toleruje, a 
z Kate często ma „na 
pieńku”. W serialu 
pojawia się też kot Tan-
nerów - na zjedzenie 
którego Alf ma wielką 
ochotę - oraz wścibscy 
sąsiedzi.

18:00 Jazda Figurowa 
- program Michała 
Figurskiego 

19:00 Galileo - program 
popularno-naukowy 

 Skąd pochodzi naj-
bardziej pożądany od 
wieków metal? 

20:00 Repli Kate 
- komedia

 Gdy Max spotyka pięk-
ną Kate, natychmiast 
uświadamia sobie, 
że jest to dziewczyna 
jego marzeń. Ona 
przyjechała przepro-
wadzić wywiad, on 
jest laborantem u eks-
centrycznego doktora 
Jonasa na miejsco-
wym uniwersytecie.

22:00 N1ckola - serial 
22:30 Chłopaki z taśmy 

- program rozrywkowy
23:00 Pięść smoka

- film akcji
 Klasyczny film kung-fu 

z wczesnych lat wybit-
nego aktora, mistrza 
sztuk walki - Jackie 
Chana. 

00:45 Uczniowie 
zmieniają światt 
- komediodramat

02:40 Freddie Mercury 
- A Kind of Magic
 - koncert

03:30 TV Market
03:45 Zakończenie 

programu

08:00 Zielony raj - serial 
dokumentalny 08:35 Mała 
wielka miłość - kome-
dia 10:35 Stefan Malutki 
- animacja 12:15 Łapu 
Capu Extra 12:55 Kocha-
nice króla 14:55 Deser: 
Czynnik zgodności 15:25 
Pogoda na przyszłość - 
dramat 17:10 Przystanek 
Woodstock 2009 - kon-
cert 18:20 Mentalista - 
serial 19:10 Rockefeller 
Plaza 30 III - serial 19:40 
Nie Przegap - magazyn 
19:50 Łapu Capu 20:00 
Kiedyś mnie odnajdziesz 
21:45 Kłamstwo - thiller 
23:20 Doomsday - scien-
ce fiction 01:15 Piła 5 
- horror 02:55 Najpierw 
strzelaj, potem zwiedzaj 
- komedia sensacyjna, 
USA/Wlk.Brytania, reż. 
Martin McDonagh, wyk. 
Colin Farrell

08:30 Pływanie: Mistrzo-
stwa Świata Rzym - dzień 
siódmy Łącznie ze wstę-
pem 09:00 Pływanie: 
Mistrzostwa Świata Rzym 
- dzień ósmy Łącznie ze 
wstępem 11:30 Tenis: 
Turniej WTA Stanford - 
Półfinał 13:00 Lekka atle-
tyka: Mityng DLV 15:00 
Piłka nożna: Mistrzostwa 
Europy do lat 19 Ukraina 
- półfinał 15:30 Piłka noż-
na: Mistrzostwa Europy 
do lat 19 Ukraina - finał 
17:30 Pływanie: Mistrzo-
stwa Świata Rzym - dzień 
ósmy Łącznie ze wstępem 
20:45 Sporty motorowe: 
Weekend w Sportach 
motorowych 21:00 Tenis: 
Turniej WTA Stanford - fi-
nał 23:00 Tenis: Turniej 
ATP Los Angeles - finał 
01:00 Rajdy samochodo-
we: Rajd Finlandii

08:00 Dom bez okien 
09:45 Jentł 12:00 Do-
okoła świata: Azja i 
Afryka - filmy krótkome-
trażowe 12:30 Przełęcz 
Złamanych Serc - western 
14:10 Kuzyni - komedia 
16:10 Zamieszki w Brad-
ford - dramat 17:35 Ró-
żowa Pantera kontratakuje 
- komedia 19:25 Najlepsi 
reżyserzy Hollywood: 
Roger Donaldson 20:00 
Star Trek VI: Wojna o po-
kój - science-fiction 22:05 
Szczęście 00:00 2046 - 
melodramat 02:05 Świe-
tlik 03:50 Przetańczyć 
życie - komedia, Francja/
Szwajcaria, reż. Noémie 
Lvovsky, wyk. Jean-Pier-
re Marielle, Valeria Bruni 
Tedeschi, Sabine Azéma, 
Bulle Ogier 05:30 Najlepsi 
reżyserzy Hollywood: Wil-
liam Friedkin

10:00 Rezydencja sury-
katek: Wróg pośród nas 
10:30 Rezydencja suryka-
tek: Sztuka przewodzenia 
11:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 12:00 
Małe zoo walczy!: Jack 
Hanna odwiedza zoo 
13:00 Małpi biznes 14:00 
Galapagos - wyspy ma-
rzeń 15:00 W pogoni 
za naturą: Delfin 16:00 
Wielkie morskie przygody 
17:00 Moje dziecko 18:00 
Przedziwny świat owadów 
19:00 Dżungla 20:00 Ta-
jemnice delfinów 20:30 
Policja konna 21:00 Pies 
na medal 22:00 Rezyden-
cja surykatek 23:00 Poli-
cja dla zwierząt w Houston 
00:00 Tajemnice delfinów 
01:00 Moje dziecko 02:00 
Przedziwny świat owa-
dów 03:00 Dżungla 04:00 
Tajemnice delfinów

06:00 Dom z koszmarne-
go snu - komedia 07:30 
Pod niebem Henrietty 
09:15 Pies na wagę dia-
mentów - komedia 11:00 
Chłopcy z Chatham - ko-
media 12:35 Gracie - dra-
mat 14:10 Dwa życia plus 
jedno 15:35 Niezapomnia-
ne Święta - dramat 17:05 
Wall-E 18:40 Niezwykły 
dzień Panny Pettigrew - 
komedia 20:10 Niedzielna 
Megapremiera: 10,000 BC:
Prehistoryczna legenda 
22:00 Listy z Iwo Jimy - 
dramat 00:20 Odważna 
- thriller 02:20 Gracze - 
komedia 04:00 Na planie 
- magazyn filmowy, USA 
04:30 Lęk - horror, Irl./W. 
Bryt., reż. Paddy Breath-
nach, wyk. Lindsey Haun, 
Jack Huston, Max Kasch, 
Alice Greczyn

09:55 Niesforna 
Zuzia 
- komedia

12:05 Chuck II - serial
13:05 Rajdowcy 

w akcji - film 
przygodowy

15:00 Synowie szeryfa 
- western

17:05 Columbo - serial
19:05 Kobra: Druga 

zmiana - serial 
sensacyjny

20:05 Zabójcy 
- film sensacyjny

22:45 Krok od domu
- serial kryminalny

23:45 Babcisynek 
- komedia

 W ciągu dnia 35-letni 
Alex jest najstarszym 
na świecie testerem 
gier video. W nocy 
zaś pracuje nad nową, 
wielką grą do konsoli 
X-Box. Kiedy jeden 
z jego współlokato-
rów wydaje całe ich 
pieniądze na czynsz na 
panienki lekkich oby-
czajów, Alex zmuszony 
jest przeprowadzić 
się do swojej babci 
Lilly i jej dwóch przy-
jaciółek? Grace i Bea. 
Problem tylko w tym, 
że wszystkim swoim 
znajomym mówi, że 
mieszka z niesamowi-
tymi dziewczynami... 

01:40 Wróżki

HBO

Zosia otrzymuje wiadomość, że w ich domu w Zakro-
czymiu włączył się alarm i ona musi tam jechać. Julia 
zastanawia się, kto może być autorem listu do Gwisa, 
ale Ziuk tego nie wie. Kasia, ku zadowoleniu Marty, 
stwierdza, że nie powinna się zakochiwać w Janku, i 
wraca do nauki. Tomek w sprawie Jana rozmawiał już 
z Froteckim, który wypytuje o niego, bo zniknięcie Ange-
liki Kwaśniewskiej łączą właśnie z Janem. Frotecki oso-
biście rozmawia z Janem o jego związku z Angeliką.

Discovery

EuroSport Ale kino!

Animal Planet Canal+
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TVP2
14:30 Złotopolscy

Monty Python to nazwa grupy brytyjskich komików, 
którzy w latach 70. stali się czołowymi prześmiewcami 
w telewizji BBC. Ich pierwszy program rozrywkowy z cy-
klu „Latający cyrk Monty Pythona” pojawił się na antenie 
w październiku 1969 roku i z miejsca podbił publiczność. 
Wymierzony był przede wszystkim w świętości brytyj-
skiego establishmentu: monarchię, hierarchię kościelną, 
zasady parlamentarne, system szkolnictwa, świadczenia 
socjalne itp. Monty Python raczej wyszydzał je niż kryty-
kował, ale wyszydzał bezlitośnie. Zespół Pythonowców 
tworzyło pięciu Anglików: Terry Jones, Michael Palin, 
John Cleese, Graham Chapman i Eric Idle oraz Ame-
rykanin Terry Gilliam. Dwaj pierwsi ukonczyli studia 
w Oxfordzie, trzej następni to absolwenci Cambridge, 
Razem byli prawdopodobnie najbardziej wykształconą 
grupą komików w historii przemysłu rozrywkowego.

TVP1
01:05

Kolekcja kinomana - Sens życia 
według Monty Pythona

Tytułowa Czarna Dalia to pseudonim autentycznej 
postaci, Elizabeth Short, która zginęła zamordowana w 
wieku zaledwie 22 lat. Jej straszliwie okaleczone zwłoki 
znaleziono w styczniu 1947 roku. Sprawa stała się jedną z 
największych zagadek kryminalnych Ameryki, gdyż mimo 
bardzo intensywnego śledztwa i przesłuchania kilkudzie-
sięciu świadków, w tym tak znanych postaci jak Orson 
Welles czy piosenkarz Woody Guthrie, do dziś nie udało 
się znaleźć winnego. Elizabeth Short była kelnerką w Los 
Angeles, ale jak wiele podobnych jej dziewczyn marzyła o 
karierze aktorki, chodziła na castingi. Niestety, sławę zdo-
była dopiero po tragicznej śmierci. Ceniony amerykański 
pisarz James Ellroy zainteresował się jej sprawą nie bez 
przyczyny: jego matka została zamordowana w 1958 
roku i jej zabójcy również nie udało się schwytać.

Michael Burgess jest nauczycielem historii w mia-
steczku Sayeville w Północnej Karolinie, a także autorem 
książek historycznych i laureatem nagrody Pulitzera. Od 
lat jest związany z nauczycielką literatury, Gretchen Carl-
sen, ale chociaż oboje rozważają zalegalizowanie swo-
jego związku, wciąż nie mogą ustalić, kiedy i na jakich 
zasadach to zrobić. Ich sercowe rozterki schodzą jednak 
na dalszy plan wobec faktu, że wraz z nadejściem waka-
cji do miasteczka przyjeżdża ekipa filmowa z Hollywood, 
aby właśnie w Sayeville, słynącym z pielęgnowania hi-
storycznej tradycji, nakręcić film „Słodka wolność” na 
podstawie książki Michaela ukazującej w poważny, so-
lidnie udokumentowany sposób amerykańską rewolucję 
i wyzwolenie spod brytyjskiej dominacji. 

TVP1
23:00

TVP2
01:00

Uczta kinomana - Czarna Dalia

Słodka wolność

Zabójcza przyjaźń - film sensacyjny, TVN, godz. 00:45. Film 
oparty na prawdziwych wydarzeniach. Jenny Monroe jest 
wzorową córką. Pewnego dnia wychodzi z przyjaciółmi i już nie 
wraca. Policja znajduje jej ciało.
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dodatek tv18

07:45 Śniadanie 
na podwieczorek

08:45 Bank nie z tej 
Ziemi - serial TVP

09:35 Ziarno - magazyn
10:05 Milusiaki - serial 
10:35 W labiryncie 
11:00 Zamki kresowe 

Rzeczypospolitej 
11:20 Pamiętaj o mnie
11:30 Magazyn kulturalny
11:40 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

11:55 Między ziemią 
a niebem - magazyn

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
13:00 Transmisja Mszy 

Świętej - z kościoła 
pw. Najświętszej Maryi 
Panny w Gdyni

14:20 Droga - serial 
obyczajowy TVP

15:15 Salon kresowy 
- Kresowianka 

06:00 Kawa
czy herbata? 

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

po ósmej
08:35 Małe zoo 

Lucy - film 
animowany

08:45 Dim, Dam, Doum 
- serial animowany

08:55 Budzik 
- Przeprowadzka

09:25 Lippy and Messy 
09:30 Sissi - Losy 

cesarzowej 
- film fabularny

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

- telenowela TVP
12:50 Klan

- telenowela TVP
13:15 Szkoła 

złamanych serc 
- serial obyczajowy

14:05 Polskie
zwierzęta w niebez-
pieczeństwie 
- Żółw - cykl reportaży

14:25 Kandydat 
- magazyn

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Czarne chmury 

- serial TVP
16:05 Opole 2009 na bis 

- koncert
16:25 Faceci do wzięcia 

- serial TVP 
 Polski, komediowy 

serial telewizyjny 
wyprodukowany i emi-
towany przez TVP1, 
opowiadający o losach 
dwóch mężczyzn, 
którzy są lokato-
rami tego samego 
mieszkania. Obaj mają 
około czterdziestu lat i 
obaj zostali porzuceni 
przez żony. Na tym ich 
podobieństwa kończą 
się. Wiktor Maliszewski 
jest dziennikarzem 
sportowym i komplet-
nym bałaganiarzem, 
natomiast Roman 
Jackiewicz jest foto-
grafikiem i pedantem-
alergikiem.

17:00 Teleexpress 
17:25 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
18:20 Moda 

na sukces - serial
18:50 Przebojowa noc
19:00 Wieczorynka: 

Garfield i przyjaciele 
- serial animowany

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Zagubiona 

w ciemnościach
- thriller

22:05 Determinator 
- serial kryminalny TVP

23:55 Appaloosa
- western 

01:35 Kino nocnych
marków: Kojak
- serial kryminalny

03:25 Zakończenie dnia

06:45 Telezakupy
07:15 Złotopolscy 

- serial TVP
07:50 Przystanek

praca
08:00 Dwójka Dzieciom: 

Kacper - serial 
animowany 

08:30 Radiostacja 
Roscoe - serial

09:00 Barwy
szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

10:05 Kopciuszek - serial 
obyczajowy TVP 

 Opowiada o losach 
młodej dziewczyny 
Blanki, która nagle 
dowiedziała się że jej 
rodzice są przybrani, a 
jej prawdziwa matka ją 
porzuciła. Blanka rzuca 
studia i ucieka z domu, 
aby odszukać swoją 
matkę.

10:35 Moja 
rodzinka - serial

11:10 Rączy Wildfire 
- serial obyczajowy

12:00 Magnum 
- serial sensacyjny

12:55 Teleturniej 
„Lotko. tv”

13:30 Wciąż idę 
swoją drogą - film 
dokumentalny

14:00 Znaki czasu 
- magazyn

14:25 Córki McLeoda 
- serial obyczajowy

15:15 MASH - serial 
komediowy

15:50 Dom - serial TVP
17:30 Program 

lokalny
18:10 M jak miłość 

- serial TVP
19:00 Tulipan 

- serial TVP
20:05 Czas honoru

- serial TVP
21:00 Pogoda na jutro 

- komedia 
 Polski film, który 

możemy, aczkolwiek 
nie musimy zaliczać 
do komedii. Jednak 
tematy na czasie 
zawarte w dziele Je-
rzego Stuhra sprawiły, 
że postanowiłem je 
zrecenzować. Fabuła 
komedii ukazuje ogólny 
stan dzisiejszego pol-
skiego społeczeństwa, 
począwszy od polityki, 
poprzez przekręty 
finansowe, show biz-
nes, a na duchowień-
stwie skończywszy. 
Całość toczy się wokół 
jednego człowieka 
- pana Kozła, którego 
zagrał sam reżyser.

22:45 Panorama
23:10 Sport 

Telegram
23:15 Pogoda
23:25 Podkomisarz

Brenda Johnson 
- serial policyjny

00:15 Imperium 
cz. 3 - serial

01:05 Wino - historia 
kultury - film dok.

01:45 Zakończenie dnia

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

przegląd portali inter-
netowych, Pogoda

08:30 Serwis Info
08:35 Korespondent TVP 

o Poranku, przegląd 
prasy

08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis Info
09:10 Serwis info
10:15 Biznes - otwarcie 

dnia - magazyn
10:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis Sportowy, 
Serwis kulturalny

11:30 Serwis info, Pogo-
da, Serwis Sportowy

12:00 Serwis Info Dzień
12:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis Sportowy
13:00 Serwis Info dzień
13:10 Raport z Polski
13:30 Serwis Info
14:00 Serwis Info Dzień, 

Biznes, Pogoda

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień 

z Polsat News
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Przygody w siodle 

- serial obyczajowy
08:30 Nowe 

przygody Tequili
i Bonettiego - serial

09:35 Czarodziejki 
- serial komediowy

10:30 Sheena 
- serial przygodowy

11:30 Sabrina - nastolet-
nia czarownica
- serial komediowy

12:00 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy

 Jędrula przypomina 
Jackowi, że zbliża się 
długi weekend. Jędrula 
cieszy się na kilka dni 
wolnego, ma zamiar 
wyjachać z kolegami.

13:00 Mamuśki 
- serial komediowy
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14:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy

14:45 Zwariowany
świat Malcolma 
- serial komediowy

15:15 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy

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

- magazyn reporterów
17:45 Ostry dyżur - serial
 Sam i Kovac zajmują 

się kobietą, którą zna-
leziono nieprzytomną 
w zaułku, w pobliżu jej 
mieszkania. Wypadła 
przez okno, wcześniej 
jednak została brutal-
nie pobita i zgwałcona. 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Malanowski i Part-

nerzy - serial fabularny
20:00 Mega Hit: Klejnot 

Nilu - komedia
22:00 Studio Lotto 
22:15 Joe i Max 

- dramat biograficzny
 Historia przyjaźni 

dwójki bokserów: 
Maxa Schmelinga 
i Amerykanina Joe 
Louisa. 

00:30 Prawo 
miasta - serial

01:40 Nagroda
gwarantowana

02:40 Zakazana kamera

18:25 Detektywi 
- serial fabularno
-dokumentalny

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:05 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

20:50 Detektyw 
Monk - serial 
sensacyjny

21:50 Teraz albo nigdy 
- serial obyczajowy 

 Perypetie najmod-
niejszej w Warszawie 
paczki przyjaciół. 
Basia, Andrzej, Marta, 
Robert, Marcin i 
Michał udowadniają, 
że dopóki mają siebie 
wszystko jest możliwe! 
W serialu pojawi się 
grono nowych postaci 
- głównie kobiecych, 
które będą miały 
niebagatelny wpływ na 
losy głównych boha-
terów. Zapowiada się 
wiele zmian zarówno w 
ich życiu zawodowym 
jak i uczuciowym.

22:50 Kuba Wojewódzki 
23:50 Rodzina Soprano 

- serial sensacyjny
01:05 Co za tydzień 
01:35 Nocne granie 
02:55 Uwaga! 
03:15 Rozmowy w toku 
04:10 Nic straconego

14:30 Serwis Info Dzień, 
Pogoda

15:00 Serwis Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis Info 
16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes
16:30 Serwis info 
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Raport z Polski
17:30 Pasmo regionalne
19:30 Raport z Polski
19:50 Serwis Kulturalny
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta - pro-

gram publicystyczny
21:05 Telekurier
21:30 Serwis Info

Wieczór, Pogoda
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Plus - minus 

- magazyn
22:30 Serwis Info Wie-

czór, Pogoda, Serwis 
kulturalny

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Basra. Upadek 

miasta - film dokum.
23:55 Pielęgniarki 

w świecie przemocy 
- Indonezja 
- cykl dokumentalny

00:15 Wokół toru 
00:40 Minęła 20-ta - pro-

gram publicystyczny
01:25 Telekurier
01:40 Serwis Info
02:00 Plus - minus
02:10 Sportowy Wieczór
02:30 Czarodziejska góra
03:35 Zawodowcy

15:30 Na wyłączność 
15:55 Pamiętaj o mnie
16:10 Skarby nieodkryte
16:35 Zaproszenie 
17:00 Teleexpress
17:20 Szansa na Sukces 
18:15 Jak cudne 

są wspomnienia 
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Sopot Hit

Festiwal 2009
22:00 Oficerowie 

- serial kryminalny
22:45 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

23:00 Czas dla kibica 
- I Liga piłki nożnej
- KSZO Ostrowiec
- Górnik Łęczna

23:50 Jak cudne są 
wspomnienia - cykl 
dokumentalny

00:50 Ziarno - magazyn
01:15 Dobranocka
01:30 Wiadomości
01:50 Sport
02:00 Oficerowie - serial
02:50 Zaproszenie
03:15 W labiryncie

- serial obyczajowy
03:40 Pamiętaj o mnie
03:50 Droga - serial 

obyczajowy TVP
04:50 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

05:00 Zaścianek 
05:20 Dzika Polska

05:30 Uwaga! 
05:50 Mango 

Telezakupy
06:50 Granie 

na śniadanie 
07:35 You can dance 

- Po prostu tańcz! 
- program rozrywkowy

09:20 Milionerzy 
10:20 Salon Gry 
11:20 Mango 

Telezakupy
12:20 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
13:40 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

14:20 Tajemnice 
Smallville - serial 
science-fiction

15:20 Przyjaciele
- serial komediowy

16:25 Rozmowy 
w toku 

17:30 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 
- serial fabularny

Determinator - serial kryminalny, TVP1, godz. 22:05. 
Wasiak, jeden z ludzi Gołębiowskiego, zaczyna coraz bardziej 
obawiać się, że śledztwo prowadzone przez Wejmana dopro-
wadzi do zdemaskowania niezgodnych z prawem działań.

Podkomisarz Brenda Johnson - serial policyjny, TVP2, 
godz. 23:25. W Los Angeles grasuje przestępca, który napa-
da na gejów. Policja nie przejmuje się tym zbytnio do chwili, 
gdy jeden z napadniętych umiera.

04:00 Wyclef Jean All 
Stars Jam - koncert

05:00 V-max
05:25 Muzyczne listy 
06:25 TV Market
07:00 Zbuntowani 

- serial obyczajowy
08:05 Dziewczyny 

Fortuny
09:05 Odkrywanie 

Ameryki 
10:15 Big Brother 4.1
13:15 V-max
13:45 Dziewczyny fortuny 
14:45 Muzyczne listy 
15:50 Instynkt Tropiciela
17:00 Mała Czarna 
 Program, w którym 

kobiety w dobrym to-
warzystwie rozmawiają 
o rodzinie, miłości, na-
miętnościach, ludzkich 
słabościach, relacjach 
między ludźmi.

18:00 Strażnik 
Teksasu - serial 
sensacyjny

Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić. 

10:00 W klatce czasu: 
Zjadacze ognia 10:30 
Zwykłe rzeczy 11:00 Mia-
mi Ink 12:00 Poturbowani:
Samochód dla nauczy-
ciela 13:00 Brudna ro-
bota 15:00 Jak to jest 
zrobione? 16:00 Smash 
Lab: Fotel katapultowy 
na łodzi 17:00 Prawda 
czy fałsz - pogromcy mi-
tów: Wybuchowa toaleta 
18:00 Poturbowani: Ho-
nor harcerza 19:00 Miami 
Ink 20:00 Sekundy grozy 
20:30 Jak to jest zrobio-
ne? 21:30 Moja szokują-
ca historia 22:30 Wielkie 
ucieczki 23:30 Elitarne 
służby specjalne: Polska 
00:30 Prawdziwa zbrod-
nia: Morderstwo prawie 
doskonałe 01:30 Ame-
rykański chopper 02:30 
Poturbowani 03:30 Moja 
szokująca historia

05:05 Barwy 
grzechu 
- telenowela 

05:55 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

06:25 You can dance 
- Po prostu tańcz! 
- program rozrywkowy 

08:00 Magda M. 
- serial obyczajowy

09:00 Na powierzchni 
- serial przygodowy

09:55 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

11:00 Mango 
- telezakupy

12:40 Apetyt na kasę 
13:40 Barwy 

grzechu 
- telenowela 

14:40 Weronika Mars 
- serial kryminalny

15:40 Siostrzyczki 
- serial komediowy

16:10 Magda M. 
- serial obyczajowy

19:00 Zbuntowani 
- serial obyczajowy

 Sol pisze anonim do 
Mii i zostawia go na 
jej łóżku. Znajduje 
go Vico. Dopada Sol 
i ostrzega ją, by nie 
mieszała się w sprawy 
Mii i Miguela. 

20:00 Galileo - program 
popularno-naukowy

21:00 Czy to prawda? 
Trójkąt Bermudzki 
- film dokumentalny 

22:10 Adam kontra 
Miłosz - program 
rozrywkowy

 To nowa jakość w 
telewizyjnej rozrywce 
- program rozrywkowy, 
w którym śledzimy 
zmagania pary przyja-
ciół: Adama i Miłosza. 

23:10 Regina 
- serial fabularny

 Regina w gorączce śni 
Wigilię w rodzinnym 
domu. Wszyscy są 
szczęśliwi i kochający. 
Pogodny Aleksander 
na wózku składa Regi-
nie życzenia, pojawia 
się Klara, której postać 
deformuje się i zanika. 

23:40 Wallander: 
Afrykanin - film 
kryminalny

01:35 Big Brother 4.1
03:55 Zakończenie 

programu

07:45 Łapu Capu - cho-
chliki telewizyjne 08:00 
Mała wielka miłość 10:00 
Łowcy smoków 11:25 
Foo Fighters na Wembley 
- koncert 14:40 Niebo 
nad Paryżem - komedio-
dramat 16:55 Kropla w 
oceanie 18:15 Co się zda-
rzyło w Las Vegas - ko-
media 20:00 Łapu Capu 
- chochliki telewizyjne 
20:10 Simpsonowie XVII 
- serial animowany 20:35 
Nie Przegap 20:45 Łapu 
Capu - chochliki telewi-
zyjne 21:00 Z zaświatów 
22:40 Ikonoklaści - Mike 
Myers i Deepak Chopra - 
dokument socjologiczny, 
USA 23:35 Hitman 01:15 
Po prostu walcz! 03:05 
Sierociniec - horror 04:50 
Holenderska fabryka ko-
kainy - dokument socjolo-
giczny, Holandia

08:30 Sporty motorowe: 
Weekend w Sportach 
motorowych 08:45 Raj-
dy samochodowe: Rajd 
Finlandii 09:15 Pływa-
nie: Mistrzostwa Świata 
Rzym 10:45 Lekka atle-
tyka: Mityng DLV 12:15 
Polo 13:15 Piłka nożna: 
Mistrzostwa Europy do 
lat 19 Ukraina 14:45 Pły-
wanie 16:15 Lekka atle-
tyka: Mityng DLV 17:45 
Piłka nożna: Mistrzostwa 
Europy do lat 19 Ukraina 
19:15 Pływanie 20:15 
Magazyn Clash Time 
20:20 Magazyn Watts 
20:30 Armwrestling: PAL
/NAL 21:00 Pro wre-
stling 21:30 Pro wrestling 
22:25 Magazyn Clash 
Time 22:30 Sporty walki 
23:30 Pool 00:30 Pływa-
nie: Mistrzostwa Świa-
ta Rzym

08:00 Droga daleka 
przed nami 09:35 Znaki 
na drodze 10:05 O jeden 
most za daleko - wojen-
ny 13:05 6 dni Strusia 
Medyński, Adam Wójcik 
14:55 Star Trek IV: Powrót 
na Ziemię - science-fic-
tion 17:00 Przepraszam 
17:20 Rebeliant: Ballada o 
Mangalu Pandeyu - histo-
ryczny 20:00 Czarny Pio-
truś 21:40 Między złem 
a głębokim, błękitnym 
oceanem - dramat, Bel-
gia/Francja/Wlk. Brytania 
23:20 Detektyw Murdoch: 
Irytująca czerwona pla-
neta - kryminalny 00:15 
Detektyw Murdoch - kry-
minalny 01:10 Skazany - 
dramat 02:35 Szczęśliwy 
kto jak Edward... 03:00 
Konkurs - dokumentalny, 
Czechosłowacja, reż. Mi-
los Forman

10:00 Nasi zwierzęcy 
krewni: Zwierzęce emocje 
11:00 Łowca krokodyli:
Z australijskiego buszu do 
Hollywood 12:00 Dżungla 
13:00 Po ataku: Lew mor-
ski i kangur 14:00 Wyspa 
orangutanów: Dary rzeki 
14:30 Rezydencja su-
rykatek 15:00 Cudowne 
psy 15:30 Moje dziecko: 
Tilly 16:00 Na pomoc 
zwierzętom 17:00 Policja 
dla zwierząt w Houston 
18:00 Na ratunek przyro-
dzie 19:00 Nasi zwierzęcy 
krewni 20:00 Łowca kro-
kodyli 21:00 Małpie życie 
22:00 Policja dla zwie-
rząt 23:00 Życie zwierząt 
00:00 Rekordy zwierząt: 
Sprzątacze 01:00 Nasi 
zwierzęcy krewni 02:00 
Dżungla 03:00 Łowca 
krokodyli

06:00 Dwa życia plus jed-
no 07:30 Niezapomniane 
Święta - dramat 09:00 
Wall-E 10:40 Niezwykły 
dzień Panny Pettigrew 
- komedia 12:15 Robin 
Hood: Faceci w rajtuzach 
- komedia 14:00 Wielka 
improwizacja 15:35 Jak 
długo jeszcze? - komedia 
17:05 Kylie X 2008 - kon-
cert 18:00 Nigdy nie będę 
twoja 19:40 Premiera: Na 
planie 20:10 Premiera: 
Bratz - komedia 21:50 
Tenacious D: Kostka 
Przeznaczenia - komedia 
23:25 Rzeź - horror 01:00 
Bratz - komedia 02:40 
Tenacious D: Kostka Prze-
znaczenia - komedia mu-
zyczna, USA/Niem., reż. 
Liam Lynch, wyk. Jack 
Black, Kyle Gass, Troy 
Gentile, David Grohl 04:15 
Rzeź - horror

17:10 Na powierzchni 
- serial przygodowy

18:05 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

19:05 Diabli 
nadali - serial
komediowy

19:35 Siostrzyczki 
- serial komediowy

20:05 Zaginiony 
- film obyczajowy

22:40 Bandyci 
- western 

 Gdy niewielkie mia-
steczko dosięga wieść, 
że skorumpowany wła-
ściciel linii kolejowej 
bezprawnie przejął 
ziemię mieszkań-
ców, grupa młodych 
farmerów łączy swe 
siły, by z nim walczyć. 
Szukając zemsty i 
sprawiedliwości, 
młodzi straceńcy stają 
się celem największej 
obławy w historii Ame-
ryki. Ich sława rośnie, 
a wraz z nią legenda 
ich przywódcy, Jassie 
Jamesa. Film akcji 
z elementami komedii.

00:30 Seks 
w wielkim mieście 
- serial komediowy

03:25 Wróżki 
04:30 Koniec

programu

HBO Discovery

EuroSport Ale kino!

Animal Planet Canal+

PONIEDZIAŁEK

Po zabójstwie Juliusza Cezara, w Rzymie wciąż pa-
nuje niepokój. Oktawiusz, jego następca musi uciekać z 
miasta. Trafia do domu jednego z wiernych poddanych 
Cezara. Tam wpada w ręce gladiatorów, będących na 
usługach Senatu. Zostaje wtrącony do więzienia, gdzie 
musi walczyć o życie. Na szczęście, Oktawiuszowi i Ty-
rannusowi udaje się zbiec z więzienia.

TVP2
00:15 Imperium

Nastoletnia Amy Tolliver czeka na babcię i swojego 
chłopaka Davida w domku położonym na górzystym 
odludziu. Amy niedawno straciła wzrok. Mimo to nie za-
mierza usuwać się na życiowy margines. Jest ambitna 
i inteligentna. Nawet teraz wypełnia czas oczekiwania, 
czytając książkę napisaną w języku Braille’a. Towarzyszy 
jej tylko kot. Ten jednak zachowuje się inaczej niż zwy-
kle. Jest niespokojny. Czyżby z powodu potężniejącej za 
oknem burzy śnieżnej? 

Przedłużająca się nieobecność babci i Davida powo-
duje, że Amy postanawia samodzielnie nakarmić coraz 
bardziej niespokojnego kota. Wracając z kuchni, nagle 
czuje pęd zimnego powietrza.

TVP1
20:20 Zagubiona w ciemnościach

Małżeństwo Sissi i Franciszka Józefa układa się har-
monijnie. Młoda cesarzowa udowodniła, że potrafi z 
dużym wyczuciem rozwiązywać drażliwe sprawy wagi 
państwowej. Powoli udaje jej się również zażegnać 
konflikt z nieprzychylną jej teściową, chociaż nadal ar-
cyksiężna okazuje niechęć synowej. Sissi wyjeżdża na 
Węgry w towarzystwie hrabiego Andrassy z zamiarem 
uspokojenia zbuntowanej węgierskiej arystokracji. Pod 
jej nieobecność arcyksiężna Zofia rozsiewa fałszywe 
plotki o romansie synowej z Andrassym. Franciszek nie 
daje wiary opowieściom matki, ufa żonie i wkrótce prze-
konuje się o jej wielkiej miłości do niego.

TVP1
09:30 Sissi - Losy cesarzowej

„W filmie Stuhra dostaje się wszystkim - drobnym 
urzędnikom i hierarchom kościelnym, polskim yuppies 
i animatorom mediów, telewizyjnym pornografom i krzy-
kliwym obrońcom moralności, młodym i starym” - pisał 
recenzent branżowej prasy.

Doceniona przez krytykę komedia autorstwa Jerze-
go Stuhra ukazuje w krzywym zwierciadle satyry naszą 
nową rzeczywistość, w której - zatraceni w pogoni za 
sławą, sukcesem i pieniędzmi - stajemy się niemoral-
ni, próżni, zapominamy o podstawowych wartościach. 
Dużo miejsca w swoim filmie twórca poświęca proble-
mowi zdemoralizowanej młodzieży, goniącej za łatwym 
życiem, uzależnionej od narkotyków i internetu.

Wybacz mi, Panie, tchórzostwo, lenistwo, zaniedba-
nie.... „- pokornie prosi Boga brat Józef. Pogrążony w 
modlitwie w klasztornej kaplicy zakonnik zostaje nagle 
wezwany do ojca przełożonego. Okazuje się, że naza-
jutrz ma się odbyć festiwal Sacrosong, w którym biorą 
udział zakonnicy, a tymczasem brat Wojciech zaniemógł. 
Musi go ktoś zastąpić. Wybór pada na utalentowanego 
muzycznie brata Józefa, który niechętnie zgadza się 
wyjść ze swej kryjówki.

TVP2
21:00 Pogoda na jutroTeraz albo nigdy - serial obyczajowy, TVN, godz. 21:50.

Historia bardzo znanej w Warszawie grupy przyjaciół. Basia, 
Andrzej, Marta, Robert, Marcin i Michał udowadniają, że 
dopóki mają siebie wszystko jest możliwe!

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

po ósmej
08:30 Detektywi 

na wakacjach - serial
09:05 Domisie 
09:30 W labiryncie - serial
10:25 Młodzi 

twórcy mistrzom
10:50 Wielka miłość 

Balzaka - serial
11:45 Kroniki XIV 

Światowych Igrzysk 
Polonijnych 

12:00 Wiadomości
12:10 Więzy krwi - serial
13:00 Dwadzieścia lat 

minęło... - cykl dok.
13:35 ...z Mazurskiej 

Nocy Kabaretowej 
13:50 Panny i wdowy 

- serial TVP
14:45 Sopot Hit Festiwal 

2009 - Polski hit lata
15:35 Nasz reportaż: 

Afterfall - komputero-

06:00 Kawa 
czy herbata? 

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

po ósmej
08:35 Koszmarny 

Karolek - serial 
animowany

08:45 Świnka Peppa 
- serial animowany

08:55 Jedynkowe 
Przedszkole 
- program dla dzieci

09:25 Lippy and Messy 
09:30 Legenda Nezha 

- serial animowany
09:55 Na wysokiej fali 

- serial przygodowy
10:30 Don 

Matteo III - serial
11:25 Telezakupy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Plebania 

- telenowela TVP
12:45 Klan 

- telenowela TVP
13:10 Szkoła

złamanych serc 
- serial obyczajowy

14:00 Podróżnik 
- Polinezyjskie 
wakacje

14:20 ZUS dla ciebie 
- poradnikowy

14:25 Dębliniacy
- film dokumentalny

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Przeprowadzki 

- serial TVP
16:10 Opole 2009 na bis 

- koncert
16:25 Faceci do wzięcia 

- serial TVP
17:00 Teleexpress 
17:25 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
18:20 Moda 

na sukces - serial 
18:45 Przebojowa noc
19:00 Wieczorynka:

Mój przyjaciel królik 
- serial animowany

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 C. K. Dezerterzy 

- komedia
22:00 Punkt krytyczny

- film fabularny
23:40 Kino nocnych 

marków: Zgromadze-
nie Orłów 
- dramat 

 Rock Hudson gra puł-
kownika sił powietrz-
nych, który właśnie 
został oddelegowany 
jako dowódca bazy 
bombowców B-52 i 
musi zmobilizować 
swoich nowych pod-
władnych, aby przeszli 
pomyślnie nieoczeki-
waną inspekcję, której 
poprzedni dowódca nie 
sprostał, przez co zo-
stał zwolniony. Tylko, 
że główny bohater jest 
niedawno po ślubie i 
musi być rządzącym 
twardą ręką oficerem.

01:30 Notacje
01:50 Zakończenie dnia

06:40 Telezakupy
07:10 Złotopolscy

- serial TVP
07:45 Czynić 

jak najwięcej dobra
- reportaż

08:10 Dwójka Dzieciom: 
Milly i Molly - serial 
animowany

08:25 Radiostacja 
Roscoe - serial

08:55 Barwy 
szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

09:55 Kopciuszek 
- serial obyczajowy

10:25 Moja 
rodzinka - serial

11:00 Rączy Wildfire 
- serial obyczajowy

11:55 Magnum - serial
12:50 Teleturniej

„Lotko. tv”
13:20 Z lotu ptaka 

- serial dokumentalny
14:20 Córki McLeoda 

- serial obyczajowy
15:15 Dom 

- serial TVP
16:50 Koszykówka 

mężczyzn: Mecz 
towarzyski: Polska
- Chorwacja (studio)

17:00 Koszykówka 
mężczyzn: Mecz 
towarzyski: Polska
- Chorwacja 

19:00 Tulipan 
- serial TVP

20:05 Tancerze - serial 
obyczajowy TVP

21:05 Czas na miłość: 
Strażnik pierwszej 
damy 
- komedia 

 Douglas Chesnick to 
jeden z najlepszych 
agentów amerykań-
skich służb specjal-
nych. Pewnego dnia 
zostaje przydzielony 
do ochrony Tess Carli-
sle - wdowy po byłym 
prezydencie. Okazuje 
się, że to jedno z 
najcięższych zadań 
w jego karierze. 

22:45 Panorama
23:10 Sport 

Telegram
23:15 Pogoda
23:20 Wieczór 

filmowy Kocham Kino: 
Skazany na bluesa
- dramat 

 Opowieść o idolu 
i nieposkromionym 
artyście, wokaliście 
zespołu Dżem - 
Ryszardzie Riedlu. 
O muzyku, którego 
sztuka, charyzma-
tyczny związek ze 
słuchaczami i tragiczna 
walka z nałogiem stały 
się znakiem czasu dla 
milionów Polaków.

01:10 Z bliska i z daleka: 
Komunizm. Historia 
pewnego złudzenia 
- Rewolucja Lenina
- cykl dokumentalny

02:10 Zakończenie dnia

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

da, Serwis Sportowy
10:00 Gość poranka
10:15 Biznes 
10:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis Sportowy
11:00 Serwis Info Dzień
11:30 Serwis Info
12:00 Serwis Info Dzień
12:15 Biznes
12:30 Serwis Info Dzień
13:00 Serwis Info Dzień
13:10 Raport z Polski
13:30 Serwis Info
14:15 Biznes
14:30 Serwis Info Dzień
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis Info 

Dzień,Pogoda, Serwis 
Sportowy

16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes

05:15 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień 

z Polsat News 
07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana
08:00 Przygody w siodle 

- serial obyczajowy
08:30 Nowe

przygody Tequili
i Bonettiego - serial

 Fabiana, Nick i Tequila 
zostają wyznaczeni do 
ochrony Giuseppe Pa-
lumbo, młodego geniu-
sza komputerowego, 
który przypadkowo był 
świadkiem pewnego 
morderstwa. 

09:35 Czarodziejki 
- serial komediowy

10:30 Sheena - serial 
przygodowy

11:30 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy

12:00 Rodzina zastępcza 
- serial obyczajowy
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13:00 Mamuśki 
- serial komediowy

 W trosce o rozwój 
duchowy młodych 
Aleksandra zarządza 
wspólne wyjście do 
teatru. 

14:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy

14:45 Zwariowany 
świat Malcolma 
- serial komediowy

15:15 Sabrina - nastolet-
nia czarownica 
- serial komediowy

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

- magazyn reporterów
16:45 Obrońca - serial
17:45 Ostry dyżur - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Malanowski 

i Partnerzy 
- serial fabularny

20:00 Alamo - film 
historyczny 

22:00 Studio Lotto 
23:05 CSI: Kryminalne 

zagadki Miami 
- serial kryminalny

01:05 Granica 
ryzyka
- thriller

02:45 Nagroda
gwarantowana

03:45 Tajemnice losu
04:45 Zakazana 

kamera

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! 
20:05 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

20:50 Bez śladu 
- serial sensacyjny 

 Bez śladu jest serialem 
poświęconym pracy 
ludzi poszukujących 
osób zaginionych. 
Każdorazowo 
rozpatrywane jest 
nowe zgłoszenie 
o zaginięciu, które 
zostaje rozwikłane 
pod koniec filmu. 

21:50 Jedenasta 
godzina - serial

 Rządowy naukowiec 
Jacob Hood i jego 
atrakcyjna partnerka 
i zarazem ochroniarz 
starają się ocalić ludzi 
przed niebezpiecznymi, 
naukowymi ekspery-
mentami. 

22:50 Twarzą w twarz 
23:50 Szymon 

Majewski Show 
- program rozrywkowy

00:50 Lenka - dzień 
z życia 

01:00 Uwaga! 
01:20 Nocne granie 
02:40 Rozmowy 

w toku 
03:35 Nic straconego

16:30 Serwis Info Dzień 
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Raport z Polski
17:30 Pasmo regionalne
19:30 Raport z Polski
19:50 Serwis kulturalny
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta 
21:05 Telekurier 
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Plus - minus
22:30 Serwis Info
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 NZ SAS - pierwsi 

wśród równych 
00:15 Minęła 20-ta 
01:00 Telekurier 
01:15 Serwis Info, 

Pogoda
01:35 Plus - minus 

- magazyn
01:45 Sportowy Wieczór
02:05 Sówka Erwin

- film dokumentalny
03:00 Miejsca Przeklęte 

- cykl dokumentalny
03:20 Nieznani sprawcy 

- cykl dokumentalny
03:45 Serwis Info, 

Pogoda
04:05 Minęła 20-ta
04:50 Plus-minus 

- magazyn
05:00 Sportowy Wieczór
05:30 Sprint przez 

historię P. Babiarza 
- magazyn

05:55 Telekurier 
- blizej Ciebie

wa apokalipsa
16:05 Laboratorium 

XXI wieku - magazyn
16:25 Światowiec
17:00 Teleexpress
17:15 Domisie 
17:45 Tańcząca z Gruzją 
18:15 W labiryncie 

- serial TVP
19:15 Dobranocka: Miś 

Kudłatek - serial 
19:30 Wiadomości
20:15 Więzy krwi 

- serial TVP
21:05 Wideoteka 

dorosłego człowieka 
21:30 Okazja - serial TVP
22:25 Kocham Cię Pol-

sko - zabawa quizowa
23:40 Salon kresowy
24:00 Serwis Info
00:15 W labiryncie 

- serial TVP
01:15 Dobranocka za 

oceanem: Miś Kudła-
tek - serial animowany

01:30 Wiadomości
01:55 Sport
02:00 Więzy krwi 

- serial TVP
02:45 Wideoteka 

dorosłego człowieka 
03:10 Ścieżkami Galindii 

- reportaż
03:25 Okazja - serial TVP
04:20 Śniadanie 

na podwieczorek
05:15 Aleja gwiazd

na L4 - magazyn
05:30 Made in Poland 

- teleturniej

05:30 Uwaga! 
05:50 Mango 

Telezakupy
06:50 Granie 

na śniadanie 
08:10 Clever 

- widzisz i wiesz 
09:20 Milionerzy 
10:20 Salon Gry 
11:20 Mango 

Telezakupy
12:20 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy 
13:40 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

14:20 Tajemnice 
Smallville - serial 
science-fiction

15:20 Przyjaciele
- serial komediowy

16:25 Rozmowy
w toku 

17:30 Sąd rodzinny 
- serial fabularno
-dokumentalny

18:25 Detektywi - serial 

Punkt krytyczny - film fabularny, TVP1, godz. 22:00. Nina 
Patterson, studentka medycyny, która w przeszłości cierpiała 
na schizofrenię, pracuje w szpitalu, na oddziale radiologii, 
gdzie obsługuje urządzenie do rezonansu magnetycznego.

Wieczór filmowy Kocham Kino: Skazany na bluesa - dramat, 
TVP2, godz. 23:20. „Kiedyś chciałem umrzeć młodo, tak jak 
Jim Morrison, ale z czasem zacząłem patrzeć na to inaczej” 
- stwierdził kiedyś Rysiek Riedel. Motto filmowej opowieści.

04:10 Instynkt Tropiciela
05:00 Program TV4
05:25 Muzyczne listy
06:25 TV Market
07:00 Zbuntowani

- serial obyczajowy
08:05 Dziewczyny 

Fortuny 
09:05 Strażnik Teksasu 

- serial sensacyjny
10:05 Big Brother 4.1
13:15 Program TV4 
13:45 Dziewczyny fortuny 
14:45 Muzyczne listy
15:50 Instynkt Tropiciela 
17:00 Mała Czarna 
18:00 Strażnik Teksasu 

- serial sensacyjny
 Do Dallas trafia duża 

partia tzw. czarnej 
heroiny - niezwykle 
silnego narkotyku. 
Strażnicy Teksasu 
ustalają, że dystrybu-
cją zajmuje się syn 
chińskiego dyplomaty 
- P. K. Song. 

Czas to twoje życie - a życie trzeba szanować! 

10:00 W klatce czasu: 
Testy wypadkowe 10:30 
Zwykłe rzeczy 13:00 
Brudna robota 14:00 Wy-
buch kontrolowany: Ber-
mudy 15:00 Jak to jest 
zrobione? 16:00 Smash 
Lab 17:00 Prawda czy 
fałsz 18:00 Poturbowani 
19:00 Miami Ink 20:00 
Sekundy grozy 20:30 Jak 
to jest zrobione? 21:30 
Portowe życie: Koniec 
czarnego rynku 22:30 
Brudna robota: Hodow-
ca małży 23:30 Strefa 
śmierci: Wietnam: Wzgó-
rze 875 00:30 Z akt FBI: 
Śmiertelne przejęcie 01:30 
Amerykański chopper: 
Produkcja na pokaz 02:30 
Poturbowani 03:30 Porto-
we życie: Koniec czarnego 
rynku 04:20 Brudna robo-
ta: Hodowca małży 05:10 
Brudna robota

05:05 Barwy grzechu 
- telenowela 

05:55 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

06:25 You can dance 
- Po prostu tańcz! 
- program rozrywkowy 

08:00 Magda M. 
- serial obyczajowy

09:00 Na powierzchni
- serial przygodowy

09:55 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny 

11:00 Mango 
- telezakupy

12:40 Apetyt 
na kasę 

13:40 Barwy 
grzechu 
- telenowela 

14:40 Weronika Mars
- serial kryminalny

15:40 Siostrzyczki 
- serial komediowy

16:10 Magda M.
- serial obyczajowy

19:00 Zbuntowani 
- serial obyczajowy

20:00 Galileo - program 
popularno-naukowy

 4 zespoły walczą 
z czasem budując 
całkiem spory budynek 
z jadalnych elemen-
tów. Pizza, owoce, 
warzywa, ciasta i inne 
jadalne smakołyki 
stanowią wyłączny 
budulec. 

21:00 Wallander: 
Afrykanin 
- film kryminalny

 Lokalna partia 
socjaldemokratyczna 
rozpoczyna kampanię 
wyborczą, której 
głównym hasłem jest 
walka z rasizmem. 
Wkrótce w Gdańsku 
w jednym z pociągów 
zostają znalezione 
zwłoki mężczyzny. 

22:55 Regina 
- serial fabularny

 Regina idzie na 
badania. Ksiądz 
Artur jest zachwycony 
urodą Reginy. Berni 
ponownie odwiedza 
Marka i szantażuje go 
wykazując dużą wiedzą 
na temat Luizy. 

23:25 Życie rodzinne
- komedia

01:15 Big Brother 4.1
03:35 Muzyczne listy
04:25 Zakończenie

08:00 Rockefeller Plaza 
30 III - serial 08:30 Iko-
noklaści - Sean Penn i Jon 
Krakauer 09:25 W rytmie 
hip-hopu 2 11:00 Nieza-
wodny system - obycza-
jowy 12:30 Mentalista 
- serial 13:20 Pan Samo-
chodzik i praskie tajem-
nice 14:55 Z zaświatów 
- thriller 16:35 W pogoni 
za zbrodniarzem 18:25 Dr 
Dolittle i pies prezyden-
ta - komedia 20:00 Łapu 
Capu - chochliki telewi-
zyjne 20:10 Simpsonowie 
20:35 Nie Przegap 20:45 
Łapu Capu 21:00 Obsłu-
giwałem angielskiego kró-
la 23:05 Angielska robota 
- sensacyjny 01:00 Co 
dzień bliżej nieba - oby-
czajowy 02:45 Piękność 
w opałach 04:40 Ugór - 
obyczajowy, Polska, reż. 
Dominik Matwiejczyk

08:30 Kolarstwo górskie 
09:00 Beach soccer: 
Euroliga Francja - Mecze 
grupowe: Hiszpania - 
Polska 10:00 Piłka nożna 
11:30 Pływanie: Mistrzo-
stwa Świata Rzym - dzień 
ósmy Łącznie ze wstępem 
13:30 Lekka atletyka: 
Mityng DLV 15:00 Piłka 
nożna 16:30 Pływanie: 
Mistrzostwa Świata Rzym 
17:30 Lekka atletyka 
18:00 Piłka nożna: Euro-
gole Flash 18:15 Lekka 
atletyka: Mityng DLV 19:15 
Pool 20:15 Eurogole Flash 
20:30 Boks 22:30 Rajdy 
samochodowe 23:00 Raj-
dy samochodowe 00:00 
Wyścigi samochodowe 
00:30 Wyścigi samo-
chodowe 01:00 Sporty 
motorowe: Weekend w 
Sportach motorowych 
01:15 Magazyn Watts

08:00 Najlepsi reżyserzy 
Hollywood: Jan de Bont 
08:40 Kobieta i kobieta 
10:30 Narzeczony z nie-
ba - komedia 12:20 Star 
Trek V: Ostateczna granica 
14:20 Za Drzwiami Actors 
Studio: Daniel Radcliffe - 
dokumentalny, USA 15:15 
Mroźny pocałunek 16:45 
Trekkies 18:20 Tandem 
20:00 Aktorzy prowin-
cjonalni 21:55 Godziny 
rozpaczy - thriller 23:50 
Palindromy 01:40 Kino 
Mówi - magazyn 01:45 
Świadkowie - obyczajowy, 
Francja 03:40 Wonderland 
- thriller, USA/Kanada, reż. 
James Cox, wyk. Val Kil-
mer, Kate Bosworth, Dylan 
McDermott, Josh Lucas 
05:25 Najlepsi reżyserzy 
Hollywood: Joel Schuma-
cher - dokumentalny

10:00 Świat przyro-
dy: Słonica Echo 11:00 
Łowca krokodyli 12:00 
Poskramiacz węży 13:00 
Niezwykły świat pin-
gwinów 14:00 Wyspa 
orangutanów 14:30 Re-
zydencja surykatek 15:00 
Cudowne psy 15:30 Moje 
dziecko: Wenus 16:00 Na 
pomoc zwierzętom 17:00 
Policja dla zwierząt w Ho-
uston 18:00 Na ratunek 
przyrodzie 19:00 Świat 
przyrody 20:00 Łowca 
krokodyli 21:00 Wizyty 
domowe 22:00 Policja dla 
zwierząt w Houston 23:00 
Niebezpieczne spotkania 
00:00 Rekordy zwierząt: 
Piraci 01:00 Świat przy-
rody 02:00 Poskramiacz 
węży 03:00 Łowca kro-
kodyli: Rekiny wielorybie 
Dzikiego Zachodu 04:00 
Wizyty domowe

06:00 Robin Hood: Faceci 
w rajtuzach 07:45 Filmy i 
gwiazdy - magazyn 08:10 
Wielka improwizacja - ko-
media 09:45 Jak długo 
jeszcze? - komedia 11:15 
Nigdy nie będę twoja
- komedia 12:50 Złów
i wypuść - komedia 14:40 
Babilon 5: Głosy w mroku 
- science-fiction 15:55 
Motyl i skafander - dramat 
17:45 Opowieści z Narnii: 
Książę Kaspian - przygo-
dowy 20:10 Premiera: 
John Adams - serial bio-
graficzny 20:55 Premie-
ra: John Adams - serial 
22:05 Beowulf 00:00 
Wrześniowy świt - dra-
mat 01:50 Supersamiec 
- komedia, USA, reż. Greg 
Mottola, wyk. Jonah Hill, 
Michael Cera, Christopher 
Mintz-Plasse 03:40 Filmy 
i gwiazdy - magazyn

17:10 Na powierzchni 
- serial przygodowy

18:05 Kobra: 
Oddział specjalny
- serial sensacyjny 

 Erdogan Atalay oraz 
jego partner René 
Steinke patrolują auto-
stradę oraz zajmują się 
rozwiązywaniem naj-
trudniejszych spraw, 
jakie się im nadążają 
podczas służby w Po-
licji, pomaga im w tym 
niezwykle przezabaw-
na ekipa pracująca na 
komisariacie - niezwy-
kle efektowne pościgi 
po autostradzie i iście 
kaskaderskie popisy - 
karambole sprawiają, 
że serial ogląda się 
w napięciu do ostatniej 
sekundy.

19:05 Diabli nadali 
- serial komediowy

19:35 Siostrzyczki 
- serial komediowy

20:05 Bandyci 
- western

22:00 Coma - film 
sensacyjny 

 Doktor Susan Wheeler 
pracuje w jednym z 
ogromnych miejskich 
szpitali. Pewnego dnia, 
po rutynowej operacji 
jeden z pacjentów 
wpada w śpiączkę. 

00:30 Wróżki 
01:35 Go! Laski

HBO Discovery

EuroSport Ale kino!

Animal Planet Canal+

WTOREK

Podczas wypoczynkowego pobytu z Anią w Krynicy 
Tulipana rozpoznaje matka Gosi. Oboje uciekają przed 
milicją. Ania już wie, że interesy Jurka nie są w porząd-
ku. Dziewczyna wraca do rodziców, rodzi dziecko. Tuli-
pan zjawia się w ich domu, daje pieniądze na utrzymanie 
Ani i dziecka. Zyskuje nawet sympatię jej ojca. Wydoby-
wa ukryte złoto, aby kupić pensjonat. Ojciec Ani prze-
chwytuje pieniądze w decydującym momencie i kupuje 
pensjonat na swoje nazwisko. Tulipan nakłania go do 
kolejnych transakcji, aby w końcu umknąć z milionami 
i z Anią. Młodzi jadą do Warszawy. Ania tęskni do dziec-
ka.Tymczasem Jurek nie próżnuje. Następną jego ofiarą 
zostaje młodziutka sprzedawczyni sklepowa, Kasia. 

TVP2
19:00 Tulipan

Akcja filmu rozgrywa się w czasach tzw. zimnej woj-
ny prowadzonej przez supermocarstwa, a miejscem 
wydarzeń jest kalifornijska baza lotnictwa. W kolejnych 
sekwencjach sprawy kadry lotniczej borykającej się 
z różnymi problemami przeplatają się z demonstracją 
amerykańskiej potęgi sił powietrznych. Technologiczny 
wyścig zbrojeń był jednym z najistotniejszych elemen-
tów tej trwającej kilkadziesiąt lat specyficznej wojny. 
Konfrontacja sił toczy się na tle sentymentalnej historii 
małżeństwa amerykańskiego oficera, który przedkłada 
służbę nad szczęście rodzinne. Uwagę zwracają w filmie 
zapierające dech zdjęcia kręcone w powietrzu.

TVP1
23:40

Kino nocnych marków: 
Zgromadzenie Orłów

Akcja filmu toczy się w roku 1918. Do małego garni-
zonu, gdzieś na węgierskiej prowincji, przybywa nowy 
zastępca dowódcy - oberleutnant von Nogay (kapitalny 
Wojciech Pokora) - typ fanatyka i sadystycznego służbi-
sty. Jego zadaniem jest przerobić wielonarodowościową 
zbieraninę dekowników i maruderów na karne i zdyscy-
plinowane wojsko C. K. monarchii. Gorliwy Austriak 
szczególną uwagę zwraca na osobników „podejrzanych 
politycznie”. Jest wśród nich szeregowiec Jan Kaniow-
ski ps. „Kania” - młody Polak, obdarzony niezwykłym 
sprytem. To on, dzięki rozpowszechnianiu wiadomości o 
swej ranie, która pozbawiła go męskości, zyskał zaufa-
nie właścicielki miejscowego domu publicznego.

TVP1
20:20 C. K. Dezerterzy

Doug Chesnic kończy właśnie trzyletnią służbę jako 
osobisty ochroniarz Tess Carlisle, od 10 lat wdowy po 
prezydencie, która teraz mieszka w Summersville w Ohio. 
Przyjmuje odejście z ulgą, ma już dość waśni z kapryśną 
i drażliwą byłą pierwszą damą. Wraca do Waszyngtonu, 
gdzie czeka na nowe rozkazy. Dowiaduje się jednak od 
szefa, Neala Carlo, że na osobiste żądanie obecnego pre-
zydenta, zaprzyjaźnionego z wdową, ma wrócić do Ohio. 
Takie jest życzenie samej Tess. Mimo niezadowolenia, 
agent Chesnic stara się rzetelnie wykonywać powierzone 
mu zadanie. Choć on pragnie być prawdziwym ochronia-
rzem, pani Carlisle bywa nieznośna i uciążliwa, traktuje go 
jak służbę domową, wydając rozmaite drobne polecenia 
w zależności od nastroju i humoru. 

TVP2
21:05

Czas na miłość: 
Strażnik pierwszej damy

Sąd rodzinny - serial fabularny, TVN, godz. 17:30. Sprawy 
prezentowane w serialu oparte są na autentycznych histo-
riach rodzinnych znajdujących swój finał na sali sądowej. 
Zwaśnione strony reprezentuje dwójka adwokatów.
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Pomimo upału i śnieżycy jedzie zgodnie z planem
Nasz dzielny kominiarz z Galewic Bogdan Prędki dotarł do Wiednia. Jest cały, zdrowy i zadowolony. Po drodze napotyka wielu życzliwych ludzi, 
którzy mu pomagają. Wszystko jak do tej pory przebiega zgodnie z planem, jak dalej tak będzie to 6 sierpnia o godz. 12. 00 powitamy Bogdana 

pod Urzędem Gminy w Galewicach.  „Za wszystko dziękuję Bogu, że nade mną czuwa”-mówi Bogdan.

Ostatni raz rozmawialiśmy jak 
byłeś w Paryżu. Jakie wrażenia z 
trasy zanim dotarłeś do Wiednia?

Wyruszyłem z Paryża, jakieś 10 
km za Paryżem pobłądziłem i py-

tałem o drogę. Gość zapytał mnie 
czy mam pieniądze, czy mam, co 
jeść. Wyciągnął 10 euro i dał mi. To 
nie był Francuz, chyba jakiś Azjata 
Jadę dalej, zatrzymuje mnie pan w 
wieku ok. 70 lat, staruszek zapytał 
skąd jestem? Odpowiedziałem, że 
z Polski. Rozmawialiśmy po fran-
cusku, zięć jest Polakiem, a on jak 
się okazało, że jest księdzem. Za-
prosił mnie do siebie, przespałem 
się, ugościli mnie kolacją śniada-
niem, dali mi pieniądze i jedzenie 
na drogę. 

Jak przeprawa przez Alpy?
Wjeżdżając do Szwajcarii, dało 

się zauważyć, piękny, czysty, kraj, 

pełna kultura, ścieżki rowerowe, 
że dech zapiera. Zaczęły się już 
Alpy. Pomogła mi jedna rodzina, 
rozmawiałem z nimi po niemiec-
ku na tyle, na ile umiałem. Od 

nich otrzymałem nocleg i jedze-
nie. Jechałem 50 km/h i w pew-
nym momencie słyszę trach…
pękło tylnie koło. W Paryżu koła 
nie naprawiałem, tam naprawia-
łem inne części mojego roweru. 
Idę sobie 20 km w kierunku na 
Włochy. Nad rzeką spotkałem 
starsze małżeństwo, nawiązałem 
rozmowę z nimi. Zawieźli nnie do 
siebie do domu, jakieś 5 km. Ten 
pan wziął rower zawiózł do me-
chanika do sklepu, a tam się oka-
zało, że nie ma takiego rozmiaru 
koła. Właściciel sklepu obdzwonił 
okoliczne sklepy i nic. Wpadli na 
pomysł, że wymienią mi rower, a 

ja powiedziałem –nie! Choćbym  
miał iść pieszo, ale roweru nie 
oddam, na nim zjechałem Pol-
skę, Europę i nie oddam roweru, 
muszę na nim dokończyć rajd po 
Europie. I nie oddałem roweru. 
W końcu wymienili mi tylko koło, 
ale jadę bez  tylnego hamulca.

Czy to bezpieczne, jak ci się je-
dzie?

Koło trochę lata jak jadę, ale ja-
koś sobie radzę. Jechałem przez 
takie góry, że głowa mała, 30-40 
km pod górę. Wjechałem na górę, 
powyżej 2 tys. m. zgrzany, spoco-
ny, a tam śnieżyca, zimno i zawie-
rucha. Z tej góry zjechałem na 
jednym, słabiutkim hamulcu, zje-
chałem po tej ślizgawicy, na dole 
oczywiście było już ciepło. Zmok-
nięty, przemarznięty wjechałem 
do pierwszego lepszego domu 
poprosiłem o pomoc. Było to na 
granicy szwajcarsko –włoskiej. 
Pokonałem góry, ale one mnie 
także. Dały mi popalić. Dostałem 
gorący posiłek, jedzenie na zapas, 
ciuchy i pieniądze na drogę. 

Jak reagują ludzie na widok Po-
laka na rowerze?

Bardzo dobrze reagują, są kultu-
ralni, dobrze się zachowują, cieszą 
się, że widzą Polaka, który jedzie 
na rowerze. We Włoszech wjecha-
łem na camping i tam zapłaciłem 
8.50 euro za nocleg. Ale po dłuż-
szej rozmowie z piękną dziewczy-
ną z recepcji oddała mi pieniądze, 
a człowiek, który tam był zaprosił 
mnie do restauracji. Nie spałem 
pod gołym niebem, ale spałem w 
przestronnym pokoju. Także było 
bardzo pięknie. Dalej udałem się 
do Lubiany.

Dobrze nie będziemy pytać o 
szczegóły skoro było tak pięknie. 

 Czy miałeś jakieś niemiłe sytu-
acje?

Za wszystko dziękuję Bogu, że 
nade mną czuwa. Jakieś 10 km 
przed Lubianą pewna babcia sta-
ła przy płocie zapytałem o drogę, 
poprosiłem o wodę. Jak powie-
działem, że jestem Polak, to ona 
ręce rozłożyła i wołała „Polak, Po-
lak!?”. 

Z radości czy z przerażenia?
Oczywiście, że z radości. Przynio-

sła mi wodę i 20 euro na drogę. 
Nocuję gdzie się da, różnie. W 

Nowe Mesto zafundowałem sobie 
hotel; aby wyspać się jak człowiek, 
wykąpać się. Nawiązałem wiele 
kontaktów, zapraszam do Gale-
wic, do Wieruszowa. Udałem się 
do Zagrzebia, tam dostałem po-
moc od taksówkarzy, choć niedu-
żo, ale na wodę i jedzenie było. Ja-
kieś 50 km od granicy węgierskiej 
zafundowałem sobie pensjonat, 
nie był drogi.

Na Węgrzech spotkałem tury-
stów Polaków nad Balatonem. 
Dali mi ponad 4 tys. forintów, 
starczyło mi na nocleg i kupiłem 
dużo jedzenia.

Nie głoduję, jedzenia mam pod 
dostatkiem. 

Czy spotkały cię jakieś niemiłe 
sytuacje?

Niemile sytuacje mnie nie spo-
tykają.

Dojechałem do Budapesztu. 
Jak tam wjechałem to klękajcie 
nagrody. Brud, smród i ubóstwo. 
Szaro, smutno, chodniki zarośnię-
te, szkło na chodnikach.

Tych nie zapraszaj.
Nie, nie. Tam nie zapraszałem. 

Szybko stamtąd wyruszyłem na 
Słowację. W Komorno nocowa-
łem. Po drodze Bratysława i obra-
łem kierunek Wiedeń. Mieszkają 
tu znajomi z Kurzaja, pani Mary-
la. Udzieliłem wywiadu dla Poloni 
dla gazety polonijnej. 

Pan Grądowy i mama często do 
mnie dzwonią

Aktualnie przebywasz u pani Ma-
rii? Pozdrów ją od Ilustrowanego 
Tygodnika Powiatowego.

Jestem u pani Marii., oczywiście 
przekażę pozdrowienia od mojego 
patrona medialnego. Jutro rano 
wyruszam z Wiednia w kierunku 
Lubawki, także niedługo będę w 
Polsce. Do Pragi mam jakieś 300 

km to zajmie mi dwa dni jazdy i z 
Pragi do domu mam 4 dni jazdy. 
Jak nadal wszystko pójdzie z pla-
nem to 6 sierpnia o godz. 12.00 
jestem od UG w Galewicach. My-
ślę, że się uda, że rower wytrzyma. 
Czytałem artykuły w Internecie, 
bardzo piękne.

Pozdrawiam wszystkich bardzo 
serdecznie i do zobaczenia. Bog-
dan.

Zapewne wszyscy zastanawia-
ją się jak szybko minęły te trzy 
miesiące. Po koniec kwietnia pi-
saliśmy, że spod Urzędu Gminy 
w Galewicach wyruszył w rajd 
rowerowy po Europie Bogdan 
Prędki, a już  za chwilę przyj-
dzie nam go powitać. Ciekawi 
nas bardzo jak zostanie powita-
ny nasz bohater, który samotnie 
przemierzył  Europę na rowe-
rze. Redakcja Ilustrowanego 
Tygodnika Powiatowego będzie 
przed UG na pewno. 

Wiadomość z ostatniej chwili! 
Bogdan przekroczył granicę! Jest 
już w Polsce! Jedzie w kierunku 
Galewic! Zmęczony, utrudzony, 
ale bardzo szczęśliwy!

Anna Świegot
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„Gdy gaśnie pamięć ludzka 
- przemawiają kamienie”

Chłopcze o rumianym licu
Dziewczyno niebieskooka
Uczniowie, studenci 

Młodzieńcy z marzeniami
Głodni życia

wolności, radości
Wasze nadzieje runęły pierwszego sierpnia
A Wy? – Nie schowaliście głowy w piasek, 
Nie ulękliście się
Podjęliście nierówną walkę

Bóg, Honor, Ojczyzna
To wartości wyssane z mlekiem matki

Chleb powszedni
Nakaz chwili

Oczywistość
I poszliście tysiącami bronić wolności, godności narodu,

Polski!
Byliście tacy młodzi, ufni
Spragnieni życia i miłości! 
Wystawiliście potomnym rachunek ofiary z własnego życia
Czy zdołamy go spłacić? 
Dziewczęta i Chłopcy z„ Szarych Szeregów”, z „Zośki”, z„Parasola”
Trzymajcie wieczną wartę
W niebiańskiej krainie łagodności

MEMENTO!
Rubin Wspomnienia z powstania warszawskiego

Miałem zaledwie 5 lat

Urodziłem się w Warszawie w 1939 roku. Moi rodzice byli właścicielami dwóch kamienic i 
dwóch sklepów przy Marszałkowskiej. Jako dziecko przeżyłem horror wojny i powstania. 

Gdy toczyły się zacięte walki o Śródmieście moi rodzice dali mnie i mojemu dziewięciomie-
sięcznemu bratu schronienie w jednej z piwnic. Oboje zginęli w niewyjaśnionych do dziś oko-
licznościach. Mnie i mojego brata odnalazła zaprzyjaźniona z rodzicami zakonnica żydowskie-
go pochodzenia. Niestety mój młodszy brat już nie żył, zmarł z głodu. Nie mogła się mną zająć 
gdyż sama narażona była na ciągłe ukrywanie się, na niebezpieczeństwo rozpoznania swojej 
narodowości żydowskiej. Zdążyła powiadomić mojego dziadka, mieszkającego na południu 
Polski w Lubaczowie. Dziadek tylko sobie znanym sposobem przedostał się do Warszawy, odna-
lazł mnie, ciało nieżyjącego braciszka umieścił w skleconej naprędce trumience, po czym z tą 
trumienką wędrowaliśmy na południe Polski pod obstrzałem wojsk niemieckich i sowieckich. 
Brata pochowaliśmy w Lubaczowie. Miejsce pochówku rodziców nie jest mi znane. Takie mia-
łem wczesne dzieciństwo, które odcisnęło piętno na moim całym dorosłym życiu.

Informacje zebrała i opracowała 
R. Knurzyńska mieszkanka Parcic

Informacje

Zabrakło tanich komórek
Diamentowy iPhone 3G Continental to nowy lider zestawienia. 

Niestety brakuje komórek najtańszych.

W sklepach zabrakło tanich telefonów - w lipcu tylko dwa miały cenę po-
niżej 100 złotych. Za to Motorola Aura - najdroższy telefon produkowany 
seryjnie - zanotowała historyczny dołek cenowy - wynika z comiesięcznego 
zestawienia cen telefonów, przygotowanego przez serwis fortel.info i po-
równywarkę cen Ceneo.pl.

Jak zwykle najdroższymi telefonami na rynku były modele jubilerskie. W 
tym segmencie brak od dłuższego czasu jakichkolwiek ruchów cenowych. 
Tak było i w lipcu, choć nie obyło się bez spektakularnych pożegnań. Ze 
sklepowych cenników zniknął bowiem złoty Samsung Armani P520 Conti-
nental, dotąd w rankingach notowany w okolicach 7 miejsca. 

Nie mniej drastycznie zmieniła się sytuacja Motoroli R1 Aura. Jej cena w 
drugiej połowie lipca niespodziewanie spadła poniżej psychologicznej ba-
riery 5 tysięcy złotych. Sztandarowa w tym roku propozycja amerykańskie-
go koncernu kosztuje już tylko 4999 złotych, czyli jest o 3 tysiące złotych 
tańsza niż w chwili debiutu.

Motorola Aura odnotowała w lipcu największy spadek w rankingu /ma-
teriały prasowe Cenowego potknięcia Motoroli Aura konkurencja wśród 
komórek produkowanych seryjnie jednak nie wykorzystała. Czerwcowa 
pogoń Nokii - w poprzednim zestawieniu Nokia 8800 Arte i Nokia 8800 
Carbon Arte przekroczyły poziom 4 tysięcy złotych - okazała się tylko krót-
kim epizodem. Na dodatek cena Nokii 8800 Arte zanotowała rekordowy 
spadek. W lipcu była tańsza aż o 1529 złotych niż w czerwcu. Wydarzenie 
w tym roku bez precedensu.

Warto odnotować, że po dwóch miesiącach nieobecności do oferty 
sklepów internetowych wrócił telefon Porsche P9521. W tej samej cenie 
co poprzednio. Niespodziewanie z pierwszej dziesiątki wypadł natomiast 
HTC Touch Pro2. Jego cena spadła o 200 złotych, a poziom 2330 to w lip-
cu było za mało, by zmieścić się wśród najdroższych telefonów seryjnych.

Najwięcej działo się, jak zwykle, wśród telefonów dla oszczędnych. 
Zwłaszcza, jeśli chodzi o komórki z dwucyfrową ceną. Ten segment syste-
matycznie się kurczy. Jeszcze w kwietniu można było przebierać w ośmiu 
propozycjach poniżej setki. W maju zostało już z nich tylko pięć, a w 
czerwcu cztery.

Jednak tak mizernego wyboru jak w lipcu nie było w tym roku jeszcze 
nigdy. W cennikach esklepów pod koniec lipca były tylko dwa modele 
tańsze niż 100 złotych. I to wcale nie dlatego, że podrożały. W sklepach 
po prostu ich nie ma.

Zestawienie 10 najtańszych telefonów lipca: 
1. LG Ruby KP100 - 84 zł 
2. Myphone 1150 - 96 zł 
3. Samsung E1070 - 103 zł 
4. Nokia 1202 - 105 zł 
5. Nokia 1209 - 107 zł 
6. Nokia 1203 - 109 zł 
7. Nokia 1208 - 111 zł 
8. Samsung C260 - 119 zł 

Nowy komendant KPP w Wieruszowie
Młodszy inspektor Dariusz Dworczak, dotychczasowy zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Sieradzu objął w sobotę, 1 sierpnia stery Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Na stanowisku tym zastąpił do-
tychczasowego komendanta, in-
spektora Henryka Ratajskiego, któ-
ry po 31 latach służby odszedł na 
emeryturę.

Uroczystość miała miejsce w piątek 
31 lipca, w której udział wzięli funk-
cjonariusze miejscowej jednostki i 

przedstawiciele miejscowych samo-
rządów miejskiego i powiatowego 
oraz KWP w Łodzi.

Młodszy inspektor Dariusz Dworczak 
ma 43 lata. W policji pracuje od 
1987 roku. W latach 88 – 1991 stu-
diował w Wyższej Szkole Policyjnej 
w Szczytnie. Po jej ukończeniu uzy-

skał stopień oficera. 
1991 – 1997 pełnił 
służbę w Komen-
dzie Rejonowej w 
Sieradzu a od 1997 
do  1999 r. w miej-
scowej Komendzie 
Wojewódzkiej Po-
licji. Później aż do 
2004 roku pracował 
w Komendzie Wo-
jewódzkiej w Łodzi. 
Od listopada 2006r. 

był zastępcą Komendanta Powiato-
wego Policji w Sieradzu. Wyróżnio-
ny brązowym  odznaczeniem zasłu-
żony policjant. 

Dariusz Dworczak to magister 
dziennikarstwa i komunikacji spo-
łecznej. Tytuł zdobył Wyższej Szko-
le Umiejętności Społecznych w 
Poznaniu, mieszka w Sieradzu, jest 
żonaty na dwoje dzieci. Jest pasjona-
tem sportu i wędkarstwa. Przyznaje, 
że jednym z podstawowych elemen-
tów pracy policjanta jest rzetelność, 
dyscyplina i chęć do pracy. 

Zastępcą komendanta będzie młod-
szy inspektor Grzegorz Pasieka

Nowemu Komendantowi życzy-
my sukcesów w pracy. 

oprac. RED
Żródło: Radio SUD

1

Rozbudzanie mózgu – część 2
„Mózg można rozwijać tak, jak ćwiczy się 

mięśnie: im częściej się nim posługujemy, tym 
jest sprawniejszy.”

Dominic O’Brien
mistrz świata w zapamiętywaniu, 

laureat Mind Sports Olympiad w Londynie

Do tego, co powiedział Dominic O’Brien, 
należałoby jeszcze dodać, że im jesteśmy 
starsi, tym intensywniej powinniśmy ćwi-
czyć nasz umysł.

Lawrence C.Katz i Manning Rubin, ame-
rykańscy neurochirurdzy z Duke University, 
opublikowali książkę „Keep your brain alive” 
(w Polsce ukazała się w 2004 roku pod tytu-
łem „Neurobik. Zadbaj o kondycję mózgu”), 
która wywołała wielkie poruszenie w Stanach 
Zjednoczonych. Autorzy wezwali w niej do po-
rzucania stałych przyzwyczajeń i zastępowania 
ich zwyczajem odmiennego postępowania. Je-
śli zwykle myjemy zęby prawą ręką, zacznijmy 
to robić lewą. Spróbujmy ubrać się lub wziąć 
prysznic z zamkniętymi oczyma. Okazuje się 
bowiem, że nawet proste urozmaicenie ruty-
nowych czynności powoduje tworzenie się no-
wych połączeń pomiędzy komórkami nerwo-
wymi w mózgu i angażuje do pracy nieczynne 
dotąd fragmenty mózgu.

W Polsce coraz popularniejsze są wszel-
kiego rodzaju kursy rozwijające zdolności 
intelektualne, zwłaszcza techniki pamięcio-
we. Ukończyło je już ponad 200 tysięcy ludzi 
– przeważnie studentów i biznesmenów. Oto co 
radzą prowadzący takie szkolenia specjaliści 
dla zwiększenia możliwości własnego umysłu:

٧ nauka języków obcych i uczenie się długich 
tekstów na pamięć; trenowany w ten sposób 
mózg łatwiej zapamiętuje nowe informacje;

٧ gra w szachy, warcaby, monopol; wyrabia 
przydatne w życiu zdolności strategicznego 
myślenia i planowania własnych posunięć;

٧ czytanie książek i wyobrażanie sobie 
przedstawianych wydarzeń; taka wizualizacja 
pobudza różne struktury mózgowe. 

Okazuje się, że procesy emocjonalne mają 
istotny wpływ na zjawisko pamięci. Podczas 
mechanicznego uczenia się korzystamy z le-
wej, tzw. logicznej półkuli mózgowej. W tym 
czasie nie pracuje prawa, tzw. emocjonalna 
półkula. Tymczasem najlepsze wyniki daje 
ich współpraca. Zjawisko to wykorzystywa-
ne jest w szkołach japońskich. Na począt-
kowym etapie nauczania matematyki duże 
znaczenie ma matematyka rozrywkowa. 
Uczeń zgłębia matematykę w najbardziej 
przyjazny dla siebie sposób, bo poprzez 
zabawę. Dzieci poznają zawiłe zagadnienia 
matematyczne rozwiązując łamigłówki lo-
giczne i matematyczne, a nie wykuwając 
wzory. Czym to skutkuje? Otóż, najbardziej 
ulubionym przedmiotem uczniów szkół pod-
stawowych w Japonii jest... matematyka. 
Zresztą Japończycy w ogóle są entuzjastami 
wszelkiego rodzaju łamigłówek logicznych, 
na przykład: sudoku, kakuro, hitori czy nu-
rikabe, to tylko niektóre z nich. Dzięki temu 
– jak twierdzą naukowcy – znikomy procent 
Japończyków cierpi na chorobę Alzheimera 
i inne schorzenia związane z obumieraniem 
komórek mózgowych.

 
Eugeniusz Sikorski

redaktor naczelny 
„Świata Matematyki”

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe hasło otrzyma nagrodę w postaci jednego 
egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Polsce czasopisma popularnonaukowego po-
święconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedzi należy przesłać 
e-mailem na adres: konkurs@swiatmatematyki.pl
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Wystarczy pamięć

W dniu 21 maja br. w czasie konferencji nt. izb rolniczych organizowaną w Kępnie miałem okazję po-
rozmawiać z Panią Burmistrz Wieruszowa Iwoną Szkopińską. Zapytałem się o śp. ks. Majora Szczepana 
Walkowskiego (1912 - 1969). 

Czy Wieruszów pamięta o 40 rocznicy śmierci tego niesłusznie zapomnianego Wieruszowianina? 
W roku 2005 Towarzystwo Historyczne im. Szembeków zorganizowało sympozjum i wystawę pt. „Ksiądz 

major pilot Szczepan Walkowski rodem z Wieruszowa”. Celem tej sesji było nadanie jednej z wieruszowskich 
ulic Jego imienia a także budowa pomnika ks. Szczepana Walkowskiego.

Pani Burmistrz była zaskoczona moim pytaniem, bowiem w czerwcu br. przypadała 40 rocznica śmierci 
wybitnego bohatera rodem z Wieruszowa.

Jestem bardzo zaskoczony tym, że nawet w miejscowym kościele Ojców Paulinów nie było w Jego in-
tencji Mszy św. A warto czytelnikom zaprezentować krótką biografię ks. Szczepana Walkowskiego, który 
był postacią wielowymiarową, nie dającą się zamknąć w krótkiej notce biograficznej. Historia jego życia i 
działalności społecznej wystarczyłaby na kilka książek.

Był kapłanem, kapelanem Polskich Sił Powietrznych w II wojnie światowej, założyciele Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży przy klasztorze Ojców Paulinów w Wieruszowie, wielokrotnym prezesem Stowarzy-
szenia Lotników Polskich i Związku Polaków w Argentynie, przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego 
„Głosu Polskiego”, proboszczem polskiej parafii w Argentynie, majorem lotnictwa polskiego w Wielkiej 
Brytanii, lotnikiem dywizjonu 302, kawalerem Orderu Odrodzenia Polski raz wielu wojskowych odzna-
czeń polskich i zagranicznych.

Szczepan Walkowski urodził się 20 listopada 1912 roku w Wieruszowie. Gimnazjum ukończył w Kępnie 
a seminarium duchowne w Krakowie, gdzie studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Świecenia kapłańskie otrzymał w 1939 roku z rąk biskupa T. Kubiny. Po święceniach podjął pracę kapłań-
ską jako wikariusz w Lututowie. Jako kleryk często w czasie wakacji przebywał w Wieruszowie i był zainte-
resowany patriotycznym wychowaniem młodzieży. Organizował wyjazdy o obozy wędrowne po Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej oraz wycieczki do Zakopanego. Kochał swe rodzinne miasto i ziemię nad Prosną. 
Zwiedzał historyczne wsie i miejscowości położone w pobliżu Wieruszowa. Bywał w pobliskim Bolesławcu, 
gdzie zwiedzał ruiny zamku, modlił się w słynnym Sanktuarium Św. Idziego w Mikorzynie, czy zabytkowym 
kościółku na Pólku koło Bralina.

Wikariuszem w Lututowie był bardzo krótko. Po dwóch tygodniach od przybycia do Lututowa wybu-
chła II wojna światowa. Ksiądz Szczepan Walkowski udał się przez Rumunię i Jugosławię do Włoch skąd 
przedostał się do Francji gdzie wstąpił w szeregi tworzącego się tam Wojska Polskiego. Ukończył szkołę 
podchorążych i otrzymał przydział do Brygady Podhalańskiej, która miała udać się na front norweski. 
Biskup polowy Gawlina skierował go do pracy w charakterze kapelana korpusu przysposobienia oficerów. 
Potem został kapelanem lotnictwa polskiego w Anglii (Dywizjonu 302, 303 i 307). Wtedy też ukończył kurs 
pilotażu i rozpoczął latanie na samolotach bojowych w polskim Dywizjonie 302. Jako lotnik towarzyszył 
polski załogom w ich nocnych lotach nad Niemcami. Łamał lotnicze przesądy, według których ksiądz w 
samolocie przynosił pecha załodze. Działo się inaczej. Kiedy polskie załogi widziały swego kapelana 
w swym gronie, lotników ogarniał dziwny spokój, przekonanie o słuszności ich niszczycielskiej misji 
oraz pewność, że wrócą cali. Choć był daleko od swego rodzinnego miasta, cały czas myślał o swojej 
rodzinie. Słynne polskie dywizjony lotnicze obroniły angielskie niebo przed hitlerowcami.

Szczepan Walkowski znalazł wreszcie czas, by zająć się organizowaniem świetlic żołnierskich i pol-
skich gimnazjów dla żołnierzy, w których uczył i zarazem pisał podręczniki. Gdy już jako polski lotnik 
spełnił swe wojenne zadanie musiał szukać swego miejsca. Znalazł się w Argentynie, by po przyjeździe 
tam założyć Stowarzyszenie Lotników Polskich, którego był prezesem. 

Zaskakując wszystkich kupił plac w przemysłowej dzielnicy Buenos Aires i przystąpił do organizowa-
nia schroniska dla starców i niezdolnych do pracy. Następnie rozpoczął budowę kaplicy. Tak powstał 
w Argentynie kolejny ośrodek polski.

Pracował i modlił się, by w dzielnicy Oulines powstała polska parafia. Marzył o stworzeniu w Ar-
gentynie Polskiego Ośrodka Katolickiego. W rejonie Buenos Aires mieszkało wielu Polaków. Zdawał 
sobie sprawę z tego, że do Ojczyzny nie wróci, bowiem jako oficera sił polskich na Zachodzie mogły 
go czekać jedynie represje i więzienie.

Dzięki swej pracy, wysiłkowi organizacyjnemu i ogromnej wierze w celowość podjętego wyzwania 
udało mu się stworzyć Polski Ośrodek w Argentynie.

Znalazła się tam kaplica z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, przykościelny cmentarz, sie-
dziba drużyny harcerskiej i dom starców.

Ksiądz proboszcz Walkowski zrealizował trzy najważniejsze dla niego rzeczy i cele: służbę Bogu, wy-
chowanie młodzieży i chrześcijański obowiązek opieki nad osobami starszymi. Ks. Szczepan był poetą, 
pisywał wiersze polskiej prasie polonijnej oraz był dziennikarzem.

Z początkiem 1969 roku Zarząd Związku Polaków w Argentynie powziął decyzję uczczenia dwu-
dziestolecia pracy księdza Szczepana Walkowskiego jako kapłana i społecznika. Uroczystości te miały 
odbyć się w czasie zebrania Rady Nadzorczej Związku Polaków w Argentynie zwołanej na dzień 14 
czerwca 1969r.

W związku z tą uroczystością redakcja „Głosu Polskiego” przygotowała specjalny numer z artykułami 
i fotografiami omawiającymi działalność polskiego kapłana. 

Wszystko było przygotowane do uroczystego jubileuszu.
Los zrządził jednak inaczej. Ksiądz proboszcz Szczepan Walkowski bohater II wojny światowej zgi-

nął w wypadku potrącony przez ciężarówkę, w drodze do kościoła, gdzie odprawić miał mszę święta 
dla Polaków. 

Jego pogrzeb był wyjątkowo okazały. Po sześciu latach prochy zmarłego złożono w piwnicach kościo-
ła, którego budowę rozpoczął jeszcze za swego życia.

Krokami zbliża się 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, warto z tej okazji zmienić ulicę komuni-
stycznego Generała Karola Świerczewskiego na ulicę ks. Szczepana Walkowskiego.

Pani Burmistrz Iwona Szkopińska w roku 2005 w czasie sympozjum, które było zorganizowane w 
Bibliotece Publicznej obiecała mi, że w najbliższym czasie będzie ulica zasłużonego Wieruszowianina. 
Czas szybko nam ucieka przez palce, nie ma ulicy a także nie ma pomnika Księdza Majora Szczepana 
Walkowskiego.

Drodzy Czytelnicy, proszę o poparcie wniosku Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w War-
szawie o nadanie ulicy Księdza Majora Szczepana Walkowskiego. Warto w rocznicę wybuchu II wojny 
światowej zapalić znicz przy symbolicznym grobie.

Władysław Ryszard Szeląg

Wypadek drogowy
2 sierpnia przed godziną osiemnastą w rejonie skrzyżowania ulicy 

Mickiewicza i Dąbrowskiego w Wieruszowie, zderzył się samochód 
osobowy z motocyklem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 26-letni 
mieszkaniec Wieruszowa, samochodem Peugeot 407 zajechał dro-
gę 20-letniemu kierowcy Hondy, który z obrażeniami został prze-
wieziony przez pogotowie do szpitala w Wieluniu. Oboje uczestnicy 
byli trzeźwi. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. 

KPP Wieruszów

Burza nad Wieruszowem
W minionych tygodniach mieszkańcy Wieruszowa i okolic mieli 

okazję przekonać się o niszczycielskiej sile burzy.

Podczas czwartkowej nawałnicy 23 lipca, która nawiedziła Powiat 
Wieruszowski najbardziej ucierpieli jedni z mieszkańców miejsco-
wości Zygmuntów w gminie Lututów, którym spłonęła stodoła. 
Choć w akcji gaszenia brało udział siedem zastępów straży pożar-
nej ogień pochłonął maszyny i płody rolne. Straty oceniono na 
ponad 40 tys. zł.

Tego dnia w powiecie straż interweniowała 6 razy, m.in. w Wie-
ruszowie, gdzie miał miejsce wypadek samochodowy. Zderzyły się 
tam dwa samochody osobowe. Cztery razy wzywana była do powa-
lonych drzew w Wyszanowie i Radostowie. 

W minioną niedzielę 2 sierpnia żywioł znów dał znać o sobie. 
Zdjęcia przedstawiaja burzę nad Wieruszowem, które wykonał 
nasz fotograf Ryszard Zych.

Red.
Foto: R. Zych
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Europejska kultura zarządzania
Europejska Federacja Budownictwa i Przemysłu Drzewnego we współpracy z Komisją Europejską zorganizowała w Pradze konferencję, której celem było opraco-

wanie modelu gospodarczego dla europejskich podmiotów gospodarczych, umożliwiającego skuteczne wprowadzenie w życie społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Polskę reprezentowali Piotr Morta z Wieruszowa, Zbigniew Majchrzak z Krakowa i Franciszek Stabach z Gorlic.

Od lewej Frank Bergmann, Hubert Panczyk - Niemcy, Piotr 
Morta, Zbigniew Majchrzak, Franciszek Stabach - Polska

Europejska gospodarka znajduje 
się w środku potrójnego kryzysu, 
który rozpoczął się na amerykań-
skim rynku budownictwa. Jego 
pełny rozkwit nastąpił na nieregu-
lowanym i nieczytelnym systemie 
finansowym prowadząc do załama-
nia rynków kredytów i zatrudnienia. 
Dalszy rozwój kryzysu to spadające 
ceny domów oraz rosnące bezro-
bocie. Obecny kryzys, mogłoby się 
wydawać, że wręcz paradoksalnie 
powoduje wzrost zainteresowania 
społeczną odpowiedzialnością biz-
nesu, staje się ona coraz wyraźniej 
integralnym elementem działalno-
ści firm. Europejska Federacja Bu-
downictwa i Przemysłu Drzewnego 
we współpracy z Komisją Europej-
ską zorganizowała w Pradze konfe-
rencję, której celem było opraco-
wanie modelu gospodarczego dla 
europejskich podmiotów gospodar-
czych, umożliwiającego skuteczne 
wprowadzenie w życie społecznej 
odpowiedzialności biznesu. W kon-
ferencji uczestniczyli eurodeputo-
wani, naukowcy i przedstawiciele 
central związkowych. W praskiej 
konferencji Polskę reprezentowali 
między innymi Piotr Morta z Wieru-
szowa, Zbigniew Majchrzak z Kra-

kowa i Franciszek Stabach z Gorlic. 
Sprawa staje się bardziej czytelna, 
kiedy widzimy jak rządy Unii Euro-
pejskiej wspierają finansowo objęte 
kryzysem obszary gospodarcze. Sko-
ro rządy z pieniędzy podatników 
wspierają sektor finansowy i prze-
mysłowy, to zarządy banków i przed-
siębiorstw powinny odpowiadać nie 
tylko przed akcjonariuszami, ale 
przed całym społeczeństwem – tak 
twierdzi w swych wypowiedziach 
profesor Joshua D. Margoh’s z 
Harward Business School. Z ko-
lei politolog Benjamin R. Barber, 
były doradca prezydenta USA, Bil-
la Clintona i RFN Romana Herzo-
ga, twierdzi, że receptą na obecny 
kryzys gospodarczy jest potrzeba 
zdecydowanie większej społecznej 
odpowiedzialności biznesu. W go-
spodarce starej Unii Europejskiej 
z powodzeniem funkcjonują przy-
kłady kompleksowego podejścia do 
CSR (CSR – Corporate Social Re-
sponsibility – społeczna odpowie-
dzialność biznesu). W większości 
firm kodeks postępowania spółki 
zawiera opis wartości, którymi na-
leży kierować się przy prowadzeniu 
biznesu. W modelu niemieckim, 
integralnym elementem działal-

ności firmy jest nadzór nad funk-
cjonowaniem zarządu przez Radę 
Nadzorczą z udziałem przedstawi-
cieli czynnika społecznego, jakim są 
reprezentacje związkowe i pracow-
nicze. Zdaniem uczestników konfe-
rencji jedynie dyrektywa europejska 
może być skutecznym sposobem na 
wprowadzenie w życie w całej Unii 
Europejskiej modelu gospodar-
czego z kompetencjami współde-
cydowania pracowników poprzez 
sformalizowane uczestniczenie w 
zarządzaniu. Dyrektywą można 
również zobowiązać firmy do sto-
sowania zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu. CSR to filozofia 
zarządzania przedsiębiorstwem 
przyjazna pracownikom, klientom, 
dostawcom, społeczności lokalnej i 
wszystkim z którymi firma wchodzi 
w jakieś relacje. Oczywiście nikt nie 
zaprzeczy, że podstawowym zada-
niem biznesu jest tworzenie zysku, 
ale trudno będzie wypracować zysk 
bez lojalnych pracowników. Pra-
cownicy muszą być właściwie moty-
wowani, ponieważ rynki pracy są co-
raz bardziej konkurencyjne i może 
się nagle okazać, że nikt nie będzie 
chciał pracować w firmie, w której 
nie obowiązują dobre zasady moty-

wacji pracowników. Firma taka przy 
niedoborze zasobów ludzkich nie 
poradzi sobie i przestanie istnieć. 
Delegacja polska zwróciła uwagę 
na potrzebę zmian w zakresie po-
ziomu wynagrodzeń i wynikające 
z tego konsekwencje. Wzrastające 
dochody pracowników i rozszerza-
jące się zabezpieczenie społeczne 
będą bardzo ważne dla uzdrowie-
nia nowo powstałych gospodarek 
w nowych krajach Unii Europej-
skiej, które osiągnęły wysoki wzrost 
gospodarczy oparty na eksporcie, a 
obecnie stanęły w obliczy załamania 
głównych odbiorców eksportowych. 
Uzdrowienie gospodarcze w tych kra-
jach będzie zależało od ich możliwo-

ści zbudowania mocnej bazy popytu 
wewnętrznego. Wymaga to lepszego 
przestrzegania praw pracowniczych, 
wzrostu wynagrodzeń proporcjo-
nalnie do zwiększonej wydajności 
ilościowej produkcji. Powyższe stra-
tegie pomogą poprawić „globalne 
nierówności” w handlu i przepływach 
finansowych oraz przede wszystkim 
zmniejszyć nierówności dochodów 
w nowych krajach UE. Na praskiej 
konferencji wszyscy byli przekonani, 
że dalsze budowanie Europy musi 
być kontynuowane tylko z udziałem 
pracowników, ponieważ nikt lepiej 
niż sam pracownik nie może określić 
co jest mu potrzebne. 

Red.

Jestem uzależniony!?
Niedawno 15 lipca obchodzony był Dzień bez Telefonu Komórkowego. 

Przez 10 lat telefon komórkowy stał się urządzeniem, które ułatwia nam życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Przez popularnie zwaną komórkę rozmawiamy 
wszędzie, w domu, w pracy, na urlopie, wakacjach, na spacerze. Czy wyobrażamy sobie dzisiaj życie bez komórki? Czy jesteśmy niewolnikami komórki? 

Czy jesteśmy już uzależnieni?

W/g Głównego Urzędu Staty-
stycznego z telefonu komórko-
wego korzysta 30 mln Polaków. 
Komórkę ma niemal, co czwarty 
mieszkaniec globu. Liczba użyt-
kowników stale rośnie. 

Hiszpańscy psychologowie alar-
mują, że obecnie łatwo uzależnić 
się od telefonów komórkowych. 
Nie chodzi nawet o nałogowe 
dzwonienie, co potrzebę “bycia 
w zasięgu”, do tego stopnia, że 
wyłączenie go lub, pozostawienie 
w domu - powoduje złe samopo-
czucie. Bez „komórki” czujemy 
się osamotnieni. Bezbronni. 

15 lipca był Dzień światowy 
bez komórki. Czy ponad 30 mi-
lionów Polaków, którzy są za-
rejestrowanymi posiadaczami 
telefonu komórkowego, było w 
stanie obyć choćby się na jedną 
dobę? Telefon komórkowy już 
od dawna przestały być towarem 
luksusowym, przeznaczonym 
dla biznesmenów. Komórkę 
posiada prawie każdy – dzieci 
używają prostych modeli na kar-
tę, młodzież lansuje się iPhone-
’em, zaś dorośli traktują swojego 
PDA niejednokrotnie lepiej, od 
swoich ukochanych. Dlatego 
też Dzień bez Telefonu Komór-
kowego, może być testem silnej 
woli. Może warto sprawdzić, czy 
jesteś już złapany w sieć? 

(Źródło Internet)

O to, czy wyobrażasz sobie ży-
cie bez komórki, czy jesteś już 
uzależniony od tego małego 
urządzenia i czy ułatwia nam 
życie zapytałam kilka osób z 
powiatu wieruszowskiego.

- Tak. Nie staram się być nie-
wolnikiem telefonu komórkowego. 
Mam telefon służbowy, w kon-
taktach jak najbardziej. Wakacje 
i urlop spędziłem w zasadzie bez 
komórki, bez konieczności kontak-
towania się, chociaż przyznam, że 
w dobie obecnej bardzo trudno żyć 
bez telefonu komórkowego. Jest on 
na pewno przydatnym narzędziem, 
choć staram się ograniczać kontak-
ty, posługiwanie się nim. Wydaje 
mi się, że potrafię żyć i potrafiłbym 
żyć bez komórki. Tylko miarą tego 
jest to, że mam telefon stacjonarny. 
Komórka ułatwia, z racji pełnionej 
funkcji muszę być dyspozycyjny, 
także do kontaktu poza godzinami 
pracy urzędu i w moim przypad-
ku komórka do tego służy, żeby w 
sytuacjach nagłych ktoś mógł się 
ze mną skontaktować- twierdzi 
Mirosław Urbaś - Wicestarosta 
Wieruszowski.

- To, co robię na dzień dzisiejszy, to 
stwierdzam, że nie mogę funkcjono-
wać bez komórki, ponieważ podjąłem 
decyzję, że będę służyć ludziom. Uza-
leżniony się nie czuję, ale przyzna-
ję, że czasami zdarza mi się zabrać 
komórkę tam, gdzie nie powinienem 

zabierać. Staram się jednak wyłą-
czać komórkę w miejscach, w których 
nie powinno się mieć włączonych 
komórek, o czym przestrzegam i przy-
pominam innym. Komórka służy mi 
również jako narzędzie pracy jako 
dziennikarzowi, a także, zwłaszcza 
w okresie żniw, ponieważ jestem rol-
nikiem – przyznaje Jerzy Przybył 
Redaktor Naczelny ITP.

- Nie wyobrażam sobie życia bez 
komórki. Pamiętam jak chodziłem 
do szkoły podstawowej to jeszcze nie 
miałem komórki. Wtedy miałem taką 
niższą potrzebę kontaktowania się. 
Napewno komórki wrosły w nasze 
życie wcześniej ich nie było, jakoś so-
bie radziliśmy, mogły dzieci pojechać 
na kolonie bez komórki, nie było po-
trzeby natychmiastowego kontaktu. 
Może ludzie trochę wolniej żyli, mieli 
czas żeby porozmawiać, wytłumaczyć 
pewne rzeczy. Dlaczego mamy wy-
obrażać sobie życie bez komórki skoro 
możemy jej używać chyba nikt nie 
ma zamiaru zlikwidowania ich lub 
zakazania ich używania. Nie, nie 
jestem uzależniony, a można sobie 
wyobrazić życie bez mikrofalówki, bez 
kuchenki gazowej, lodówki. Bez tele-
wizora można żyć, bo tam nic cieka-
wego nie ma, wiele osób nie ogląda 
telewizji tylko słuchają radia, m.in. 
„tego słusznego radia”, ale oni już 
mają własne komórki – mówił Łu-
kasz z Wyszanowa.

- Nie mam telefonu komórkowego i 

nie chce go mieć. Chcę żyć sobie spo-
kojnie. Podejrzewam, że chyba sobie 
nie kupię do końca życia. Mam In-
ternet, mam stacjonarny telefon, po 
co mi kłopot, żebym okulary musiał 
nosić. Kontakt ze mną to telefon sta-
cjonarny, e-mail lub można mnie na 
mieście spotkać. Jak ktoś będzie chciał 
to mnie znajdzie. Prowadzę bez ko-
mórki bezstresowe życie – twierdzi 
Ryszard Zych z Wieruszowa.

- Czy wyobrażam sobie życie bez te-
lefonu komórkowego? Oczywiście, że 
tak. Przyznam, że 
komórkę miałam 
jako ostatnia w 
klasie, dopiero po 
zakończeniu li-
ceum, czyli ok. 5 
lat temu. Ale nie 
prze jmowałam 
się wtedy zbytnio 
tym, że prawie 
wszyscy już mają 
tylko nie ja. Lu-
bię wysyłać sms
-y, to miła rzecz, dzięki niej moż-
na sprawić radość drugiej osobie. 
Jeśli mam jakąś ważną sprawę w 
każdej chwili mogę się skontakto-
wać z drugą osobą, lub po prostu 
porozmawiać. Kiedy gdzieś wycho-
dzę, zwykle biorę ją ze sobą, ale nie 
szaleję z komórką do tego stopnia, 
żeby zasiadać z nią do obiadu, czy 
nawet wchodzić do wc, co niektórzy 
robią. Zatem z największym prze-

konaniem wyznaję: nie jestem uza-
leżniona od telefonu komórkowego. 
Najbardziej przeraża mnie fakt, 
że coraz młodsze dzieci są w po-
siadaniu komórek. Rozumiem, że 
rodzice są wtedy spokojniejsi, kiedy 
mają swoje pociechy „w zasięgu”, 
ale niesie to ze sobą kłopoty, rów-
nież poprzez zawiść innych, którzy 
chcą mieć „lepszy model”, a często 
nie mogą. Żałuję tyko, że sms-y 
wyparły zwyczaj pisania listów. 
Dawniej korespondencja wiązała 

się z umiejętnością doboru słów. 
Teraz proste sms-y sprawiły, że 
posługujemy się coraz prostszym 
językiem – mówi Agata z Tekli-
nowa.

- Jestem uzależniony od telefonu 
komórkowego – przyznaje An-
drzej W. z Wieruszowa.

I pod tym wyznaniem nieste-
ty podpisuje się autor.

Anna Świegot
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Żniwa w pełni

Szczęść Boże żniwiarzom!
Żniwa w pełni. Rolnicy spieszą się i pracują nawet 

w niedzielę, aby zdążyć przed deszczem.

Kombajnista

Ach jak nieprzyjemnie, gdy pot płynie ze mnie
I krew mnie zalewa, bo znów skosiłem drzewa.
Ach jak strasznie niefajnie jechać na kombajnie,
Marzyć, że fajnie, strasznie żyto żąć.

Ach gdybym, gdybym, gdybym był fachowcem
W mieście
Popijałbym coca-colę i kwitłbym jak rodzynek
W cieście
Nosiłbym rękawiczki białe i dwa francuzy małe 
W kieszeni, a co!
I kolorowy telewizor z projekcją dziś zełgałem.

Ach gdybym, gdybym, gdybym, gdybym był
Tym fachowcem, 
To latałbym zrobionym z rezerw własnym
Odrzutowcem,
I jeszcze za ten odrzut złapałbym znak jakości Q
I super fotel dyrektora i u Pana Mana inter-w-juu!

Ach jak nieprzyjemnie, gdy pot płynie ze mnie
I krew mnie zalewa, bo znów skosiłem drzewa,
Ach jak strasznie niefajnie jadąc na kombajnie,
Marzyć, że fajnie strasznie żyto żąć.

Ach gdybym, gdybym dziś tyle nie marzył,
Pewnie bym jak frytka w pochwałach się usmażył,
Za to tylko, że zrobiłem to co do mnie należy...

Kombajnista Jerzy L.:
Skosił 64 mleczne jałowice, 56 fiatów 126 5. tyleż króliczków, cie-

laczków, dyrektoriaczków i jedno UFO, które zaśpiewało razem Z 
Jerzym L.

Tegoroczne żniwa w Galewicach i na Jeziornej. Foto: Ry-
szard Zych

Chróścin

Stara, urokliwa cerkiew...
W Chróścińskim lesie, nieopodal pięknego zamku mieści się budowla, która kiedyś stanowiła 

ważne miejsce obrzędów. Przez lata służyła wyznawcom wiary prawosławnej. Jednak stan obecny 
jakby nie podkreśla znaczenia, ani powagi należnej takim budowlom. Przyjrzyjmy się temu miej-

scu nieco zapomnianemu, a jednak przyciągającemu swą magią.

Historia tego zabytku sięga 
roku 1866. Wówczas car Alek-
sander II sporządza ukaz, w 
którym jest mowa o podziale 
części ziem carskich pomię-
dzy ośmiu generałów. Na jego 
mocy rosyjski generał Lejtnant 
Krasnokutski obdarowany zo-
staje folwarkami: Bolesławiec, 
Wiewiórka, Chróścin (wtedy 
przez „u”), Mieleszyn z Mie-
leszynkiem, Mokrsko, Krzy-
worzeka i Kamionka. Zostają 
mu one oddane w dziedziczne 
władanie za szczególne zasługi 
podczas tłumienia powstania 
styczniowego. Dziedziczką ma-
jątków zostaje córka Krasno-
kutskiego, Tatiana. Wychodzi 
ona za mąż za rosyjskiego ge-
nerała Iwana, wywodzącego się 
ze sławnego rodu Łopuchinów. 
Tatiana wnosi w posagu odzie-
dziczone ziemie. Małżeństwo 
wkrótce postanawia wybudo-
wać w chróścińskim lesie mały 
zamek wraz z oddaloną o 200 
metrów cerkwią. Ten sakralny 
budynek ma służyć jako świąty-
nia Łopuchinom (miał to być 
ich rodzinny grobowiec) oraz 
ich współpracownikom. Na ze-
wnątrz cerkwi mieścił się cmen-
tarzyk dla żołnierzy i służby Ło-
puchinów, z którego obecnie 
już praktycznie nic nie pozo-
stało. Obok świątyni ustawiono 
drewnianą dzwonnicę. Cerkiew 
została oddana do użytku pod 
koniec XIX wieku. W 1903r. w 
jednej z dwóch krypt został po-
chowany syn Tatiany i Iwana. 

Wyświęcenie świątyni nastąpi-
ło w roku 1913 w dniu 22 wrze-
śnia. Ze źródeł wynika, że datę 
poświęcenia należy łączyć z wy-
kończonymi wówczas polichro-
miami przedstawiającymi walkę 
św. Jerzego ze smokiem, anio-
łów i czterech ewangelistów. 
Początkowo Cerkiew św. Jerze-
go Zwycięzcy była bogato ozdo-
biona zarówno wewnątrz jak i 
na zewnątrz. Podczas I wojny 
światowej Łopuchinowie opu-
ścili swój mają-
tek udając się na 
Prusy. W 1918 
roku żołnierze 
niemieccy roze-
brali dzwonnicę 
i ukradli z niej 
dzwony. Po I 
wojnie świato-
wej chróścińskie 
majątki Łopu-
chinów podda-
no parcelacji. 
W pobliskim 
zamku, o eklek-
tycznym stylu, 
otwarto sieroci-
niec oraz inter-
nat szkoły rol-
niczej, cerkiew 

natomiast została przejęta for-
malnie przez Skarb Państwa. Z 
niektórych źródeł wynika, że 
kler z Wielunia organizował w 
prawosławnej świątyni nabo-
żeństwa aż do czasu II wojny 
światowej. 

Kilka lat po wojnie, w roku 
1952 zamek stał się Domem Po-
mocy Społecznej i do dziś taką 
funkcję pełni. Cerkiew przeszła 
w posiadanie DPS – u. Służyła 
wtedy za kaplicę pogrzebową 
dla mieszkańców zamku. W 
latach siedemdziesiątych świą-
tynia została porzucona, nie 
została zabezpieczona w żaden 
sposób. Ktoś z władz po prostu 
zakazał inwestowania pienię-
dzy w utrzymanie cerkwi i w 
jednym momencie cały budy-
nek z pełnym jeszcze wyposaże-
niem, zaczął podupadać. Coraz 
częściej „zwiedzający” zaczęli 
interesować się cerkwią. Gi-
nęły ikony, freski na ścianach 
zostały pokryte „przeróżnymi” 
napisami. Zdewastowano płyty, 
które przykrywały krypty. Cała 
świątynia zamarła. 

Dopiero w roku 1989 posta-
nowiono założyć na drzwiach 
cerkwi solidne kłódki, a sam 
budynek został wpisany do re-
jestru zabytków. 

W roku 2006 o świątyni w 
chróścińskim lesie dowiedział 

się ks. Mirosław Drabiuk, pro-
boszcz prawosławnej parafii w 
Częstochowie. Zainteresowało 
go odnowienie cerkwi. W tym 
samym roku budynek został 
przejęty z rąk katolickiej para-
fii w Chróścinie przez Parafię 
Częstochowskiej Ikony Matki 
Bożej w Częstochowie. Po roz-
mowie z ks. Mirosławem wia-
domo już, że sporządzony jest 
projekt odnowy i przywrócenia 
życia w cerkwi.

Planowane jest przede wszyst-
kim wyremontowanie całości 
świątyni. Po tym zaś ks. Miro-
sław Drabiuk starał będzie się 
o prawidłowe funkcjonowanie 
cerkwi. Mowa tutaj o nabożeń-
stwach oraz obchodzeniu poje-
dynczych świąt prawosławnych. 
Jednak, aby cokolwiek doszło 
do skutku, potrzebne są fun-
dusze, których bardzo brakuje. 
Konserwator zabytków nie ze-
zwala na rozpoczęcie prac nad 
projektem dopóki nie zostaną 
zgromadzone odpowiednie 
środki pieniężne.

I tak pokrótce można przed-
stawić historię i obecną sytuację 
Cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy. 
Miejmy nadzieję, że ten wyjątko-
wy zabytek dzięki zaangażowa-
niu jego aktualnych posiadaczy 
odzyska swoją dawną świetność.

Maciej
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Ocalenia czyli opowieści z życia wzięte
WOJNA

Urodziłem się w maju 1937 r. 
Nie, nie dlatego rozpoczynam od 
daty moich urodzin, aby pokazać 
ile to już lat los nanizał na róża-
niec mojego życia, ale by wskazać, 
jak niewiele radosnego dzieciń-
stwa pozostało mi do dnia wybu-
chu wojny.

Los jednak był dla mnie łaska-
wy – urodziłem się bowiem w ro-
dzinie piekarza, a za tym miałem 

zapewnioną obfitość jadła. Mój 
start w życie rozpoczął się więc do-
statnio.

Teraz, z dalekiej już perspekty-
wy, nie uważam za takie szczęście 
tego, że rodzice mieli piekarnię 
i sklep, gdzie te naprawdę sma-
kowite i chrupiące bułeczki były 
sprzedawane. W pewnym okre-
sie nadeszły bowiem czasy, kiedy 
inicjatywa prywatna nie cieszyła 
się łaskawością władz. W roku 
1964, po wielu domiarach po-
datkowych, ojciec nie wytrzymał 
finansowo- piekarnię trzeba było 
zamknąć. Była to już ostatnia pry-
watna piekarnia i jeden z ostat-
nich prywatnych interesów, jak to 
się wtedy mówiło, likwidowany w 
naszym miasteczku. A przecież za-
raz po wyzwoleniu, w Wieruszowie 
prywatnych piekarni, rzeźników, 
sklepików kolonialnych, restaura-
cji było sporo i wszyscy ci prywacia-
rze jakoś prosperowali. Mnogość 
tych drobnych sklepików kojarzę 
ze spuścizną po przedwojennej 
obfitości żydowskiego handlu.

Tak też teraz, kiedy idąc po mie-
ście jego główną ulicą, widzę jak 
w każdym prawie domu ulokował 
się jakiś sklepik, wracam pamięcią 
do tamtych lat, pierwszych lat po 
wojnie i do opowieści rodziców z 
lat przedwojennych i upatruję w 
tym właśnie to spotęgowanie się 
i żydowskich tradycji i powojen-
nych brutalnie przerywanych cią-
got do prywatnego interesu.

Jaka to jest jednak przekora losu 
- przyszedłem na świat w domu, 
gdzie nie brakowało żadnych, 
dostępnych wtedy smakołyków, 
a ja jednak byłem przykładem 
wzorcowego niejadka. Ta niechęć 
do jedzenia nie była jednak spo-

wodowana moim zagniewaniem 
na potrawy, ale po prostu ciągle 
na coś chorowałem. Przerobiłem 
praktycznie na swoim wątłym or-
ganizmie wszystkie choroby wieku 
dziecięcego. Byłem znaną posta-
cią w świecie lekarskim Wieruszo-
wa z przyległościami – rzecz jasna 
jako mały chorowity pacjent. Gdy 
miałem być karmiony, zwoływane 
były dzieci z ulicy aby zabawiać 
mnie, odwracać moją uwagę od 
wpychanego na siłę posiłku.

Posiadanie przez rodziców 
piekarni nasuwa mi bar-
dzo wiele wspomnień i to 
głównie – rzecz to dziwna – 
mniej wesołych. Posiadanie 
piekarni nakładało bowiem 
i na mnie dodatkowe obo-
wiązki, które potęgowały się 
z wiekiem. Do takich sta-
łych czynności należało za-
stępowanie matki w sklepie 
w roli sprzedawcy, donosze-
nie bułek i chleba z piekar-
ni, noszenie wody z ulicz-
nej pompy i wiele, wiele 
innych prac. Przekonałem 
się wówczas, że ja nie będę 
mógł być piekarzem – kie-
dy stawałem przy otwartym 
piecu piekarniczym pot się 
lał ze mnie jak gdybym brał 

prysznic. Inna sprawa, że zawód 
ten oceniałem jako bardzo trudny 
i kłopotliwy – piekarz bowiem śpi 
w dzień, a pracuje w nocy, a mnie 
znacznie bardziej odpowiadał (i 
odpowiada) normalny rzeczy po-
rządek.

Z tym pomaganiem wiąże się 
również pełnienie obowiązków 
opiekunki dziecięcej nad urodzo-
nym w roku 1947 bratem. Koledzy 
grali w piłkę, biegali, wołali mnie, 
gwizdali za oknem, a ja usypiałem 
to nieznośne dziecko, któremu 
na domiar złego nie chciało się 
zasnąć. Albo wożenie na spacerki. 
Jak już był nieco większy, to wozi-
łem go w takim wiklinowym fote-
liku, mocowanym do kierownicy 
roweru. Kiedyś pocisnąłem moc-
niej, ścigając się z jadącym drogą 
chłopakiem, i nie zauważyłem 
wystającego kamienia na ścieżce 
– rower podskoczył tak mocno, że 
mojego braciszka wyrzuciło z fote-
lika i na szczęście wylądował w pia-
sku obok. Miałem sporo roboty, 
aby doprowadzić go do stanu, w 
jakim mogłem pokazać się przed 
obliczem matki.

Bardzo lubiłem kręcić się po 
piekarni, jak było pieczone cia-
sto na wesela. Piekło się bowiem 
wówczas wiele różnych ciast, ale 
bardziej ciekawiły mnie opowieści 
i dowcipy ludzi, którzy oczekiwa-
li na te wypieki. Pamiętam taki 
powtarzany wielokrotnie żart, 
mający na celu pozbycie się zbyt 
natrętnie oczekującego, czy wręcz 
pilnującego piekarzy gospodarza. 
Otóż jeden z piekarzy przygotowu-
je się do robienia ciasta: na bajcie 
(tak się mówiło na duże skrzynie, 
w których było wyrabiane ręcznie 
ciasto na chleb i bułki) naszyko-

wana mąka, cukier, przyprawy i 
policzone jaja. W tym momencie 
przerywa wykonywanie czynności 
i wychodzi na dwór. Drugi z pie-
karzy bierze jedno czy dwa jajka z 
tej odliczonej ilości i szuka miej-
sca, gdzie by je można ukryć dla 
żartu, jak wróci niech szuka. Pró-
buje schować w kilku miejscach, 
ale wszystkie są nieodpowiednie. 
Wreszcie, bo już słychać wracają-
cego piekarza, jaja zostają scho-
wane pod czapkę gospodarza. 
Piekarz powraca do przerwanej 
czynności i stwierdza brak jajek. 
O ile w piekarni były również ko-
biety to przy okazji szukania zo-
stały dokładnie obmacane ręką 
pokrytą mąką, ale jajka ciągle nie 
ma. Wreszcie piekarz, przecho-
dząc obok gospodarza, uderza go 
w czapę – rozbite jaja spływają po 
twarzy, skorupki wypełniają czap-
kę i kleją się do włosów. Jest pew-
ne – ten gospodarz już nie będzie 
warować w piekarni.

Z innych utrwalonych wspo-
mnień – któregoś wieczoru byłem 
świadkiem, jak ojciec płacił panu 
prowadzącemu hurtowy handel 
mąką, walizkę pieniędzy. Ale było 
to w tych czasach przed wymia-
ną pieniędzy, tak podobnych do 
obecnych, kiedy złotówka niewiel-
ką miała wartość.

Tak bardzo chciałem sobie przy-
pomnieć, jak wyglądały święta 
Bożego Narodzenia w latach mo-
jego dzieciństwa. Niestety, pamięć 
została wytarta. Być może, że nie 
przeżywałem wielkich emocji (a 
może to świętowanie czy to ob-
darowywanie dzieci prezentami, 
nie było takie jak obecnie). Pa-
miętam, że kiedyś pod choinkę 
dostałem szopkę z pasterzami i 
zwierzątkami, ale było to bardzo 
dawno, być może w 1946 roku..

Z takich wydarzeń jeszcze wcze-
śniejszych, z roku 1940 bardzo 
ogromne wrażenie zrobił na mnie 
pogrzeb Żydówki, mieszkającej u 
nas w domu. Od przed wojny, a 
dla mnie to od zawsze, w pokoiku 
na piętrze mieszkała rodzina ży-
dowska o nazwisku Szmulek. Było 
to już w czasie okupacji, ale jesz-
cze matka prowadziła piekarnię, 
jeszcze Żydzi żyli normalnie, nie 
w getcie, jeszcze nie było krwawej 
nocy, kiedy ich pomordowane cia-
ła wieziono na furmankach przez 
miasto na miejsce ich wiecznego 
spoczynku, zraszając obficie krwią 
bruki ulic. 

Dość, że żona naszego Szmulka 
zmarła, a ja akurat znalazłem się 
w sieni, kiedy jej ciało owinięte 
szczelnie w prześcieradło było 
znoszone po bardzo stromych 
schodach, po poręczy, przez wą-
ski korytarz i przed domem zwło-
ki spoczęły na furmance. Ulicą ru-
szył kondukt, a „etatowe” płaczki 
zawodziły w niebogłosy. I ten wi-
dok białego wora wypełnionego 
nieboszczykiem tak mi utkwił w 
pamięci, że kiedy po wyzwoleniu 
powróciliśmy do domu, zawsze 
wieczorem wchodząc do sieni 

jakbym czekał, kiedy go znów zo-
baczę. I któregoś wieczoru, a było 
to już po powrocie ojca z niewo-
li, z takim właśnie psychicznym 
nastawieniem otwieram drzwi i w 
ciemności widzę biały wór. Krzyk! 
Otwierają się drzwi od kuchni, 
od sklepu i w ich świetle widzę, 
że w rogu przy wejściu na schody, 
stoi worek z mąką. Od tego czasu 
przestałem się bać zmarłej Żydów-
ki i oczekiwać ujrzenia jej ducha. 
A ta mąka to była „lewa” dostawa, 
bo zaczynały się to już czasy ogra-
niczonych przydziałów i „prze-
stępczego” organizowania dostaw 
mąki, aby jakoś przetrwać. 

Któregoś dnia w środę, pamię-
tam, bo był to dzień targowy, 
doleciała wiadomość: PIH ! (Pań-
stwowa Inspekcja Handlowa). A u 
nas jeszcze sporo bułek i chleba, a 
jest już około południa. Najwięk-
szy ciemniak jak policzy to, co jest 
jeszcze, i porówna z zapisami w 
raportach wypieków i przydzia-
łu mąki, będzie wiedział, że tu 
jest szwindel. W kuchni, zamiast 
normalnego stołu , była skrzynia 
z blatem takim jak stół. Wszystko 
pieczywo zostało „ubite” do tej 
skrzyni, na wierzchu obrus i ja 
odrabiający lekcje - porozkłada-
ne książki, zeszyty. Pan inspektor 
sprawdził sklep, przeleciał przez 
kuchnię, gdzie ujrzał pilnie uczą-
ce się dziecko, skontrolował pie-
karnię, zapisy w raporcie wypieku 
i poleciał dalej. Po dłuższym cza-
sie pieczywo wracało do sprzeda-
ży, ale już w niewielkich ilościach. 
W jakiś czas po tym piekarnia zo-
stała zamknięta, zapasy gotówki 
wyczerpane, kupiony w okresie 
prosperity domek na Marianowie 
sprzedany. Ojciec znalazł pracę w 
piekarni PSS w Namysłowie, i jak 
on to mówił, zaczął pracować w 
kołchozie.

Ale to przecież nie tak, wspo-
mnienia poleciały daleko do 
przodu, a ja chcę opisać wydarze-
nia, które miały miejsce w moim 
jeszcze dziecięcym okresie życia.

Gdzieś w czerwcu 1939 roku oj-
ciec został wezwany do odbycia 
ćwiczeń wojskowych. Matka, och 
ta dzielna kobieta, sama prowa-
dziła piekarnię i walczyła o moje 
zdrowie, o moje przetrwanie. Aż 
tu jest – pierwszego września wy-
bucha wojna. Panika! Uciekać 
przed Niemcami!

Dziadek (ojciec mojej matki) 
daje nam wóz, konie, krowę i 
ciotkę zastępującą mężczyznę. 
Zabieramy ze sobą dziewczynę – 
pomoc domową – bo przecież w 
takich chwilach nie można zosta-
wić ją na pastwę losu. Ładujemy, 
co matka uważa za potrzebne, 
i ruszamy. Jedziemy byle dalej 
uciec przed nadciągającym oku-
pantem. Wśród bagażu znaczące 
miejsce zajmują lekarstwa, które 
mają ochronić moje życie. Z całej 
tej eskapady pamiętam takie dwa 
momenty.

Jeszcze podczas ucieczki, ciągną-
ce drogą wozy zostały zaatakowa-

ne przez niemieckie samoloty. 
Moja niania pobiegła za mną do 
przydrożnego lasu i chowaliśmy 
się za drzewami. Pociski z karabi-
nu maszynowego siekły po drze-
wach sypiąc na nasze głowy strąca-
ne gałęzie.

I drugi moment już z powrotu. 
Na przydrożnym polu ogromna 
kupa zabitych koni. Wielkie roz-
dęte brzuchy, sterczące nogi i ten 
niesamowity fetor.

Wracając wspomnieniami do 
tego okresu zastanawiam się, czy 
to aby możliwe, że dziecko mające 
zaledwie dwa lata zapamiętuje na 
całe życie jakieś wydarzenia. Czy 
może to jest wizja, jaka powstała 
pod wpływem opowieści matki? 
Ale nie, ja to po prostu pamiętam, 
ja to widzę. 

Tak, mam taki rodzaj pamięci, 
która objawia się w obrazach za-
rejestrowanych w moich szarych 
komórkach. I teraz, pisząc o tym, 
też te dwa fakty widzę w mojej 
wyobraźni. Natomiast o innych 
zdarzeniach wiem, bo matka, czy 
ciotka o nich opowiadały. Wiem, 
ale nie widzę na ekranie pamięci.

Tak więc nasza ucieczka zakoń-
czyła się w małej wiosce niedaleko 
Łowicza.

Stan mojego zdrowia był już tak 
zły, że wydawało się iż tam, daleko 
od rodzinnego Wieruszowa, po-
zostanie moja mogiłka.

Lekarstwa się skończyły, die-
tetycznych kleiczków nie było z 
czego gotować. Zrozpaczona mat-
ka widziała już śmierć w moich 
oczach. Zdecydowano więc – wra-
camy. Po spędzonej na czuwaniu 
przy mnie nocy, rano, skoro świt, 
ciotka zaprzęgła konia, przywiąza-
ła za wozem krowę i jazda. Wraca-
my do domu.

Gdzieś koło południa zatrzyma-
liśmy się w niewielkim zagajniku 
przy drodze na krótki postój. Nie-
co dalej, przy polnej drodze bie-
gnącej za zagajnikiem, biwakował 
oddział żołnierzy niemieckich i 
już z daleka widać było dymiący 
komin polowej kuchni. Ciotka 
wzięła do ręki kankę i poszła po-
gadać z wojakami. Wróciła ze sma-
kowicie pachnącym kapuśniakiem 
i grubą pajdą chleba. Nie zwracając 
uwagi na protesty mojej matki, nie 
bacząc na zalecenia lekarzy jeszcze 
sprzed wojny o przestrzeganiu die-
ty, ciotka nakarmiła mnie tym rary-
tasem z wojskowego kotła. Musiało 
mi to smakować, bo zjadłem sporo 
i to z apetytem.

A może ja po prostu byłem głod-
ny? A może mój organizm potrze-
bował już czegoś więcej a nie tylko 
dietetycznych kleiczków?

W każdym bądź razie do wieczora 
stan mojego zdrowia nie pogorszył 
się. Jeszcze żyłem. Ale najdziwniej-
sze to, że noc przespałem spokoj-
nie. A rano siedziałem z ciotką na 
koźle podganiając konia batem, aby 
czym prędzej dotrzeć do domu.

Opatrzność miała mnie w swojej 
opiece - zostałem ocalony.

Rodzice na ulicy Warszawskiej- 
prawdopodobnie rok 1936
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Wójt Gminy Sokolniki
Ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Sokolnikach

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty    (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: z 2003r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r. Nr 109, poz. 
1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 67, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791,Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280, Nr 216, poz. 1370 i z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 
Nr 56, poz. 458) Wójt Gminy Sokolniki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 
w Sokolnikach.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1. Posiadać wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
2. Mieć ukończone studia wyższe lub podyplomowe, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządza-

nia oświatą,
3. Posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 

nauczyciela akademickiego,
4. Mieć co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole (placówce) 

lub pozytywną ocenę w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej,
5. Posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pra-

cy na stanowisku kierowniczym,
6. Nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie może toczy się przeciwko 

niemu postępowanie karne.

Oferty powinny zawierać poniższe dokumenty:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu,  
2. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły, 
3. Kwestionariusz osobowy
4. Dokumenty potwierdzające stopień awansu zawodowego oraz posiadane kwalifikacje w tym 

doskonalenie zawodowe,
5. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca sta-
nowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek( 
Dz. U. Nr 89, poz. 826);

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, ze zmia-
nami: Nr 170, poz. 1218; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 220, poz. 1600; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 247, 
poz. 1821 i z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 
1505) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne;

9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związa-
nych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2006r Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 
z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 180, poz. 1112, 
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, 
Nr 227, poz. 1505);

10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 92 ze zmianami: z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, Nr 153, poz. 1271; z 2006r. Nr 
104, poz. 708 i poz. 711; z 2007r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238) w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora;

11. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 
18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, ze zmiana-
mi: Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i z 2008r. Nr 176, poz. 
1242).

Wszystkie kserokopie składanych na konkurs dokumentów powinny być potwierdzone klauzulą: 
„Za zgodność z oryginałem”.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sokolniki.

Kandydaci proszeni są do składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sokolnikach” na adres:

Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki (pokój nr 
10) w terminie do dnia 18 sierpnia 2009 roku do godz. 1400.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sokolnikach odbędzie się  w 
sali nr 20 Urzędu Gminy w Sokolnikach w dniu 19 sierpnia 2009 roku o godz. 1000.  
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiado-
mieni indywidualnie.

WÓJT GMINY
(-) Barbara Wyrwas

Wójta 
Gminy Sokolniki
Wójt Gminy Sokolniki informuje, że na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 
2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) niżej wymienionym oso-
bom:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnie-
niach szkł publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słucha-
czom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb spo-
łecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia.

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których m owa w 
art. 16 ust. 7 (ustawy o systemie oświaty), a także dzieciom i 
młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno-
sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i 
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki: 

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki: 

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i na-
uczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak ni z do ukończenia 24 roku ży-
cia.

przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
- stypendia szkolne 
- zasiłki szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich do-
chodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzi-
nie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętno-
ści wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych, al-
koholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepeł-
na lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust.1 ustawy z 
dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświa-
ty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– Dz. U. Nr 281 poz. 2781 ). Miesięczna wysokość docho-
du na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r, o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz 593 z 
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomo-
cy społecznej ( Dz. U. Nr 135 poz. 950) – wynosi ona na 
dzień 1 stycznia 2009 roku 351,00 zł netto.

Do miesięcznego dochodu w rodzinie dolicza się również 
dochód z 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 207 zł mie-
sięcznie.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi / słuchaczowi, 
który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze 
środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kie-
dy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze so-
cjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium 
szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o cha-
rakterze socjalnym ze srodków publicznych nie przekracza 
rocznie kwoty 1.120,00 zł a w przypadku słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i ko-
legiów pracowników służb społecznych – 1.008,00 zł ( art. 90d 
ust. 12 i 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych – Dz. U. Nr 281 poz. 2781 ). 

Wzory wniosków dostępne są w szkołach Gminy Sokolniki oraz 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Sokolnikach 

Wnioski należy składać na Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Gminy Sokolniki:

- uczniowie i słuchacze od 1 sierpnia do 15 września br.

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Sokolniki pod numerem tel. (062 
)7845159

Wójt Gminy
(-) Barbara Wyrwas
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Z wizytą w wrocławskim ZOO
Słonie, żyrafy, małpy, kro-

kodyle, lwy, niedźwiedzie, 
tygrysy i hipopotam to tylko 
nieliczni mieszkańcy Miej-
skiego Ogrodu Zoologiczne-
go we Wrocławiu. W ostatnią 
sobotę, dwie grupy Uczestni-
ków projektów „Dom wspar-
cia w Bolesławcu” oraz „Dom 
wsparcia w Ludwinowie” 
współfinansowanych ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, odwiedziły 
podwoje popularnego wro-
cławskiego ZOO. Impreza 
udała się wyśmienicie – dopi-
sała pogoda, nie było żadnych 
nieprzewidzianych zdarzeń, 
bezpieczną podróż zapewniła 
firma „Usługi Autokarowe – 
Zenon Dudka”.

Wyprawa do ZOO wspaniale 
uzupełniła realizowany pro-
jekt, stwarzając znakomite wa-
runki do wypoczynku i pogłę-
bienia znajomości z innymi 
osobami w podobnej sytuacji 
życiowej (oba projekty adre-
sowane są do osób niepełno-
sprawnych i ich opiekunów).

Podziwianie zwierząt niespo-

tykanych w naszym środowi-
sku przyrodniczym jest zawsze 
nie lada przygodą, szczegól-
nie gdy istnieje możliwość 
spokojnego i bezpiecznego 
obserwowania przedstawicieli 
poszczególnych gatunków. 

Pełni wrażeń, po smacznym 
obiedzie w KFC (sieć restau-
racji szybkiej obsługi), Uczest-
nicy wrócili zadowoleni do 
domu. Pozostały wspaniałe 
wspomnienia… i pamiątkowe 
zdjęcia.

Z pewnością taka wycieczka 

może być doskonałym pomy-
słem na wspólny, rodzinny, 
wakacyjny wypad.

Warto również przy oka-
zji wspomnieć, iż 4 lipca b. 
r. uczestnicy ww. projektów 
gościli w Domu Wczasów 
Dziecięcych w Głazie (gmina 
Galewice), korzystając – dzię-
ki życzliwości Dyrektora – z 
wielu rekreacyjnych atrakcji 
jakimi dysponuje wymieniony 
ośrodek wypoczynkowo-reha-
bilitacyjny.

red.

Galewice/Kaźmirów

Matka chce zeznawać
Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy w sprawie zdarzenia, jakie miało miejsce 11 maja br. w ubojni zwierząt rzeźnych w Galewicach. 
Jak poinformował Piotr Matusiak z Prokuratury Rejonowej w Wieluniu prowadzone jest nadal śledztwo. Zeznawać w sprawie ma zamiar matka 

Dariusza S., która jako jedyny powód zachowania syna podaje załamanie psychiczne na skutek 10-letniego ubijania zwierząt.

W obronie Dariusza S. z Każ-
mirowa gm. Galewice, który 11 
maja z narzędzia do ubijania 
zwierząt strzelił do współpra-
cownika ubojni dzielnie walczy 
matka. 72-letnia pani Janina, 
która po dwóch widzeniach w 
Zakładzie Karnym w Sieradzu, 
gdzie przebywa Dariusz S. i po 
rozmowie z synem jest pewna, 
że jedynym wytłumaczeniem 
zachowania syna jest załamanie 
psychiczne na skutek długolet-
niego, bo aż 10-letniego ubija-
nia zwierząt. 

Redakcja ITP odwiedziła panią 
Janinę w Kaźmirowie. Widok, 
jaki zastaliśmy, a mianowicie 
starszą kobietę ze złamana ręką 
na temblaku, nieradzącą sobie 
z ubraniem, czy jedzeniem, a co 
dopiero z pracą w gospodarstwie 
wywołuje współczucie i politowa-
nie. Ta dzielna matka troskę o 
syna i walkę o sprawiedliwe wy-
jaśnienie motywów na skutek, ja-
kich doszło do tej tragedii omal 
sama nie przypłaciła życiem.

Jechałam rowerem, straciłam rów-
nowagę i przewróciłam się na as-
falcie. Z bólu zemdlałam, nic nie 
pamiętam. Zauważyli sąsiedzi, we-
zwali karetkę, która zawiozła mnie 
do szpitala w Wieluniu. Jestem cała 
potłuczona, mam pękniętą rękę, nie 
mogę oddychać, bo mam potłuczone 
żebra. Ręce, twarz miałam sine, fio-
letowe, tak się potłukłam. We wtorek 

wyszłam ze szpitala, a w środę poje-
chałam do prokuratora do Wielunia 
prosić o widzenie z synem, bo należy 
mi się raz w miesiącu. Pojechałam 
do Sieradza, widziałam się z synem. 
On cały czas powtarza, że nie chciał 
zabić, tylko postraszyć. Przecież ja 
jako matka wiem, bo to moje dziec-
ko, ja wiem, że on nie mógłby zabić 
nikogo z zimną krwią. Musiało się 
coś wydarzyć, musi być jakieś wy-
tłumaczenie. On mówi, że nie miał 
pojęcia, że broń jest nabita, a tam 
ślisko, krew i woda na posadzce-mó-
wi pani Janina.

Pani Janina mówiła, że przed 
zdarzeniem Darek wielokrotnie 
uskarżał się na ciężką pracę.

Od jakiegoś czasu narzekał, że 
wszystko go boli, zwłaszcza nogi, że 

ciężka robota, że cały czas tylko bije 
te zwierzęta i bije. Ale co miał za wyj-
ście, musiał pracować, żebyśmy mie-
li, z czego żyć. Dobrze, że chłopak z 
Wyszanowa czuje się lepiej, że to tak 
się skończyło. Byłam u prokuratora, 
pojechałam z tą ręką nie powiem 
zapytał, co mi się stało, zdziwił się, 
że interesuję się tym chłopakiem z 
Wyszanowa, że do niego jeżdżę. Jak 
w takim wypadku miałabym się nie 
zainteresować. Ja dla nikogo nie 
jestem wrogiem, ani nikt dla mnie. 
Chcę pomóc mojemu synowi, przecież 
to moje dziecko, wiem, że jest winny, 
bo strzelił, a nie powinien, ale należy 
wyjaśnić, dlaczego do niego doszło, 
ktoś inny także zawinił. Czytam ga-
zetę wiem, że kontrola PIP wykazała 
wiele nieprawidłowości, uważam, 

że skoro źle się tam działo, to ludzie 
byli załamani, ci, co pracują. Syn 
też nie powinien tyle lat ubijać tych 
zwierząt, przecież jest jakiś przepis, 
ile można bić, a on bił i bił te zwie-
rzęta, przez 10 lat to samo w koło. 
Musiał się załamać, psychika nie 
wytrzymała. Ciężko mi teraz, dobrze, 
że kuzyn wozi mnie do Wielunia i do 
Sieradza. To dobry człowiek, tyle mi 
już pomógł – podsumowała mama 
Darka.

W poprzednim numerze po-
daliśmy informacje, jakie otrzy-
maliśmy od rzecznika prasowe-
go Okręgowej Inspekcji Pracy 
w Łodzi Kamila Kałużnego na 
temat nieprawidłowości, jakie 
wykazała Państwowa Inspekcja 
Pracy w ubojni. Czy i jaki będą 
one miały wpływ na sprawę wy-
każe śledztwo. Matka Dariusza 
S. Chce zeznawać w sprawie i po-
twierdzić, to, co wszystkim jest 
wiadome, że 10-letni ubój zwie-
rząt nie mógł nie wpłynąć na 
psychikę Dariusza S. i być może 
to było powodem jego zachowa-
nie, które doprowadziło do tra-
gedii w ubojni. 

O nowe wątki w śledztwie zapy-
taliśmy Prokuratora Piotra Ma-
tusiaka z Prokuratury Rejonowej 
w Wieluniu.

Pani Stalewska była już przesłu-
chana w postępowaniu karnym 
i odmówiła składania zeznań 
jako osoba najbliższa w tym po-

stępowaniu dla podejrzanego. 
Jeśli ona będzie chciała zmienić 
stanowisko w tym zakresie to naj-
lepiej jak zgłosi się do jednostki 
prowadzącej postępowanie i ta-
kie oświadczenie złoży, że będzie 
chciała w tej sprawie zeznawać, 
wtedy zostanie przesłuchana 
jako świadek.

Nie, jeszcze nie wiadomo, kiedy 
będzie rozprawa, w dalszym cią-
gu czekamy na opinie biegłych 
w tej sprawie z różnych specjal-
ności. Ten czas oczekiwania jest 
dosyć długi i kwestia, kiedy zo-
stanie skierowany akt oskarżenia 
w tej sprawie jest jeszcze kwestią 
otwartą. Nie ma jeszcze terminu 
wyznaczonego. 

Wątki nowe się nie pojawiły 
czekamy na opinie biegłych z 
zakresu badań biologicznych, 
badania śladów powystrzało-
wych. Także została zlecona 
opinia biegłym psychiatrom. 
Jeśli zostaną uzyskane te opi-
nie, wówczas zostanie podjęta 
decyzja, co do zakończenia po-
stępowania przygotowawczego 
– poinformował Piotr Matu-
siak z Prokuratury Rejonowej 
w Wieluniu.

Czytelnicy Ilustrowanego Ty-
godnika Powiatowego są na 
bieżąco informowani o sprawie. 
Jeżeli pojawią się nowe fakty na-
piszemy o tym w naszej gazecie.

Anna Świegot
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Sudoku
Celem łamigłówki jest wypełnie-
nie diagramu składającego się z 
osiemdziesięciu jeden (częściowo 
wypełnionych) pól w taki sposób, 
aby w każdym wierszu, kolumnie 
czy małym kwadracie 3x3 każda 

z cyfr 1-9 występowała dokładnie 
jeden raz. Specjalnie dla Państwa  
w tym numerze Tygodnika pre-
zentujemy trzy diagramy. Prosty, 
średni i trudny. W tej właśnie 
kolejności. Powodzenia :-)

Baran (20 III-20 IV)
W nadchodzącym czasie czeka cię miła niespodzianka. 
Barany urodzone w pierwszej dekadzie ktoś odwiedzi, 
urodzone później czeka sukces w pracy. Poza tym spotka 
cię szara proza dnia. To jednak nie jest powód, aby się 
martwić. Korzystając z drugiego miesiąca wakacji możesz 

sobie i bliskim zapewnić wiele rozrywek.

Byk (21 IV-20 V)
Wielkie zmiany rzadko są niespodziewane. Najczęściej 
drobne znaki wskazują, że coś się szykuje. Rozejrzyj 
się uważnie dookoła. Jeśli czujesz coś powietrzu, nie 
daj się zaskoczyć. Pewną odmianę możesz także sam 

zasugerować w miejscu pracy. Być może przyda się trochę świeżej 
krwi w zespole. Rozejrzyj się za kandydatem.

Bliźnięta (21 V-20 VI)
Rodzinne niesnaski stają się uciążliwe jak ból zęba. 
Pamiętaj, że zęba można wyleczyć, tak samo sytuację w 
domu. Odrobina serdeczności, zrozumienia i ciepła może 
przełamać lody, które ostatnio nagromadziły się między 
wami. Zła atmosfera w domu wpłynie na twoje nastawienie 

i produktywność w pracy. Lepiej, żeby tego nikt nie widział.

Rak (21 VI-21 VII)
Dwa kroki do przodu, jeden w tył. Czasem masz wraże-
nie, że właśnie w ten sposób załatwiasz pojawiające się 
problemy. Jeśli nie możesz sobie ze wszystkim poradzić 
sam, poproś rodzinę i kolegów z pracy o odrobinę pomo-

cy. Na pewno wszyscy nie odmówią, a dzięki temu będzie ci łatwiej 
złapać oddech.

Lew (22 VII-21 VIII)
Poczułeś, jak wielkim oparciem jest dla ciebie rodzina. 
Zacznij z jeszcze większą mocą budować wspólny funda-
ment i cementować wasz związek. Dla samotnych Lwów 
nadchodzi idealny czas na szukanie swojej drugiej poło-
wy. Nie rób tego jednak na siłę, tylko spokojnie obserwuj 

swoje otoczenie. Miłość jest blisko, bliżej niż myślisz.

Panna (22 VIII-21 IX)
Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Obyś 
pamiętał o tej prawdzie, gdy już zaczniesz szykować dla 
kogoś zimny prysznic. Może się nagle okazać, że kąpiel 
jest przeznaczone dla ciebie. Powinieneś bardziej zadbać 
o swoje zdrowie. Nawet błahe problemy mogą niedługo 

przerodzić się w coś poważnego.

Waga (22 IX-22 X)
Na wszelkie sytuacje, których nie możesz zaplanować 
i kontrolować reagujesz złością. W ten sposób ranisz 
bardzo swoich bliskich, ale jeszcze bardziej siebie.  I 
nakręcasz spiralę nieporozumień. Spróbuj się uśmiech-

nąć, machnąć ręką na drobnostki. Świat będzie piękniejszy a życie 
znacznie łatwiejsze.

Skorpion (23 X-21 XI)
Od dłuższego czasu nie możesz się zmobilizować. Cza-
sem wystarczy tylko jeden krok, aby zakończyć sprawę. 
Zbierz w sobie siły na ten ostatni skok. W pracy szykuje 
się sporo zmian, może także zmiana samej pracy. Posta-
raj się jak najwięcej pozyskać dla siebie, uczciwie na to 

zapracowałeś. Fałszywa skromność tym razem nie jest wskazana.

Strzelec (22 XI-20 XII)
W nadchodzącym tygodniu powinieneś się wybrać w 
odwiedziny, jeśli planujesz je od dawna. Gwiazdy będą ci 
przychylne i uda ci się załatwić niemal wszystko. W pracy 
postaraj się teraz dać z siebie wszystko. Szybko  ci się 

to opłaci, choć niekoniecznie finansowo. W domu będzie panowała 
spokojna, sielska atmosfera.

Koziorożec (21 XII-19 I)
Wyglądasz teraz piękniej, niż zawsze. Nawet jeśli wy-
daje ci się, że tak nie jest. Jeśli jesteś osobą samotną  
szybko pojawi się obok ciebie ktoś, kto będzie chciał to 
zmienić. Na początku trochę się upieraj, ale nie za bar-

dzo. Prawdopodobnie nadejdzie spora zmiana w twoich finansach. 
Trudno teraz powiedzieć jaka.

Wodnik (20 I-19 II)
To nie jest najlepsza chwila, żeby siedzieć ze spuszczoną 
głową i użalać się nad sobą. Powinieneś raczej twardo 
zmierzyć się ze swoimi problemami. Głowa do góry, po-
radzisz sobie i to bardzo dobrze. W najbliższym czasie 
odezwie się do ciebie ktoś, z kim od dawna nie utrzymu-

jesz kontaktu. Cierpliwie wysłuchaj tego, co ma do powiedzenia.

Ryby (20 II-19 III)
Odrobina pokory jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Prze-
stań odcinać się niewybrednymi pyskówkami na słowa 
starszych i przełożonych. Taka postawa nie przysporzy 
ci korzyści ani przyjaciół. Wybierz się też w dłuższą 

podróż, jeśli będziesz miał taką możliwość. Pora odpocząć, złapać 
trochę oddechu.

Spotyka się dwóch dawnych kumpli:
- Słyszałem, że się ożeniłeś.
- Tak, dwa miesiące temu.
- No i jak to jest?
- Cudownie - odpowiada żonkoś. Nawet 

sobie nie wyobrażasz jak! Przychodzisz z 
roboty zmęczony, głodny, zły a tu miesz-
kanie

wysprzątane, gorący obiad podany, na 
stole kwiaty. Zaczynasz jeść a obok piękna 
kobieta, wesoło ci szczebiocze i szczebio-
cze i szczebiocze... szurnięta idiotka!

Somal i j scy  p i rac i  po in formowal i ,  że 
przestaną porywać statki, jak tylko trafią 
jeszcze jeden trójmasztowiec i dwa jed-
nomasztowce.

Z powodu spadku ilości narodzin Chiny 
zdecydowały  s ię  na skrócenie  numeru 
PESEL do zaledwie 37 znaków.

Umowa kupna sprzedaży to jakiś nonsens. 
Po cholerę ktoś ma kupować sprzedaż?

Ona: - Przyjeżdżaj do mnie.
On: - Po co?
Ona: - Ty co, głupi jesteś?
On: - Czemu?
Ona: - Rodzice na działkę pojechali...
On: (po chwil i )  -  Nie rozumiem, jeśl i 

twoi rodzice wyjechali, to czemu ja jestem 
głupi?

Na skutek wielokrotnych próśb w ośrod-
ku  wypoczynkowym zorgan izowano  w 
końcu dzień z konkursami. Konkurencje 
były dwie - kto wypije najwięcej wódki i kto 
zrobi straszniejszą minę. Pierwszą wygrał 
elektryk Kolianycz, który po prostu zgłosił 
się pierwszy. Drugą bezapelacyjnie wygrał 
hydraulik Mitrycz, po tym, jak dowiedział 
się, że spóźnił się na pierwszy konkurs.

Nocą, na prawie wymarłym polsko-nie-
mieckim przejściu granicznym w Olszynie 
polscy celnicy odkrywają wisielca. Facet, 
zimny jak wspomnienie o teściowej, wisi 
sobie przed samymi oknami Urzędu Cel-
nego. Po krótkiej naradzie postanawiąją, w 
celu uniknięcia niepotrzebnych problemów, 
podrzucić go na niemiecką stronę.

O świcie jeden z niemieckich celników 
wygląda przez okno i  woła przejęty do 
reszty kolegów:

- Verdammt, jetzt hängt der Kerl schon 
wieder bei uns!

(Cholera, ten gość znowu wisi u nas)

- Siemanko, Leszek. Co porabiasz?
- Walutę sprzedaję.
- Dolary?
- Nie, złotówki.
- Oooo, za ile?
- Złotówkę opycham za 80 groszy.
- I jak idzie biznes?
- Zysku na razie nie ma, ale za to obrót 

duży.

Szef do zastępcy:
- Trzeba zwolnić tego w okularach.
- Szefie, ale on jednym z naszych naj-

lepszych ludzi, byt połowy firmy od niego 
zależy!

- Obserwowałem go dzisiaj: cały dzień 
nic, tylko co chwilę zerkał na zegarek.

- Przecież on na niego trzy lata zbierał 
i wczoraj kupił...

P i ęc i o l e t n i a  dz i ewczynka  mów i  do 
mamy:

- Mamusiu, mówiłaś mi kiedyś, że aniołki 
mają skrzydełka i latają. To prawda?

- Tak, córeczko. A czemu pytasz?
- Bo słyszałam, jak wczoraj tatuś do 

niani mówił: „Mój ty aniołku”. Kiedy ona 
poleci?

- Jutro, córeczko.

Chińczyk pyta Polaka:
- To ilu was jest, w tej Polsce?
- No, ze 40 milionów...
-  To wy się tam chyba wszyscy zna-

cie...

Dzwonek telefonu:
- Dzień dobry, można prosić Jurka?
- Jurka nie ma, opuścił ten świat.
- Zmarł?!
- Nie, zasiadł do internetu...

Małego Wanię codziennie w szkole prali. 
Zapisał się na lekcje boksu.

Jaką on przeżył traumę, kiedy pół szkoły 
zapisało się na ten sam kurs i od tej pory 
prali go zupełnie bezkarnie...
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INFORMATOR
POWIATOWY

Telefony alarmowe:
Straż pożarna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997

Informacja PKP
Kępno - ul. Dworcowa 7, tel. (062)72 427 83
Ostrzeszów - ul. Dworcowa, tel.(062) 724 20 36
Wieruszów - ul. Kolejowa, tel. (062) 7841537, 7841656

Informacja PKS
Kępno - ul. Broniewskiego, tel.(062) 78 222 58
Ostrzeszów - ul. Sienkiewicza, tel. (062) 73 021 80
Wieruszów - ul. Wrocławska, tel. (062 78 411 03

Komenda Powiatowa Policji
Kępno - Chojęcin Szum 8a, tel. (062) 58 21 200
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 27, tel. (062) 73 020 66
Wieruszów - ul. Kuźnicka 28A, tel. (062) 78 324 11

Pogotowie energetyczne
Kępno - ul. Młyńska 10, tel. 991
Ostrzeszów - ul.  Grabowska 39, tel. 991 
Wieruszów - ul. Bolesławiecka 8, tel.(062) 78 410 91

Pomoc drogowa
Kępno - Chojęcin Szum 6d , tel. (062) 78 12 965 
Galewice - ul. M. Konopnickiej 1, tel. (062) 78 38 153 , lub 0 601 87 27 99, 
0 605 47 39 59 /obejmuje powiat wieruszowski/

Szpitale
Kępno - ul. Szpitalna 7, tel. (062) 78 273 00
Ostrzeszów - Al. Wolności 4, tel. (062) 73 202 00
Wieruszów - ul. Warszawska 104, 
  portiernia-informacja (062) 78 45 500
  pogotowie ratunkowe (062) 78 45 527
  sekretariat (062) 78 45 502  

Starostwo Powiatowe
Kępno - ul. Kościuszki 5, tel. (062) 78 289 00
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062)73 200 40
Wieruszów - ul. Rynek 1-7 tel.(062) 78 422 99

Urząd Miasta
Kępno - ul. Kościuszki 5a, tel. (062) 78 288 04
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) 73 206 00
Wieruszów - Rynek 1-7, tel.(062) 78 411 60,7841789

Urząd Skarbowy
Kępno - ul. Rynek 4, tel. (062) 78 236 65
Ostrzeszów - ul. Grabskiego 1 , tel. (062) 58 703 00
Wieruszów - Rynek 12-13, tel. (062)78 319 71

Urząd Stanu Cywilnego
Kępno - ul. Kościuszki 7, tel. (062) 78 288 13
Ostrzeszów - Rynek - Ratusz, tel. (062)73 206 31
Wieruszów - Rynek 1-7 tel.(062) 78 412 15

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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 48,4m2 III p. przy 
ul. Wiosny Ludów. Umeblo-
wane z balkonem. Do za-
mieszkania. Cena. 192.000zł. 
TEL. 509 933 770 (19.08) K
Sprzedam kiosk z PCV. Tel. 
0 696 904 924 lub 0 606 998 
513 (19.08) I
Sprzedam gospodarstwo rol-
ne o pow. 9,00 ha wraz z za-
budowaniami, hala o pow. 
1.000 m2 w Olszowej. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 691 
501 268 (19.08) I
Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe na oś. Fabryczna 
12 o pow. 50 m2. Tel. 606 
984 038 (19.08) I
Sprzedam gospodarstwo gm. 
Lututów o pow. 1,02 ha, bu-
dynek mieszkalny murowany 
o pow. 50 m2, budynek go-
spodarczy murowany o pow. 
40 m2 stodoła drewniana. 
Cena: 87.000zł. Tel. 508 377 
631 () I
Sprzedam dom wolnostoją-
cy do remontu  w Wieruszo-
wie na ul. Kępińskiej o pow. 
200m2 na działce o pow. 

2500m2. Cena: 310.000 zł. 
Tel. Tel. 508 377 631 () I
Sprzedam dom w Wyszano-
wie stan surowy, zamknięty 
o pow. 150m2 na działce o 
pow. 900m2. cena: 168.000zł. 
Tel. 508 377 631 () I
Sprzedam grunty. Tel. 508 
377 631 () I
Sprzedam działkę budowla-
ną i pow. 30 arów w pięknej 
enklawie leśnej położonej w 
Niwiskach (gm. Galewice). 
Kontakt pod telefonem 783 
118 345 (12.08) I 
Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe o pow. 62m2 (4 
pokoje) na parterze oś. 
Fabryczna w Wieruszowie, 
wymienione okna i drzwi 
wejściowe. Tel. 888 901 048 
(12.08) I
Sprzedam mieszkanie w blo-
ku o powierzchni 38m2 w 
Wieruszowie przy ul. Mic-
kiewicza. Tel. 608 293 605 
(19.08)
Sprzedam działki budowla-
ne w Wieruszowie za giełdą. 
Tel. 669 320 129 lub 062 78 
41 642 (12.08)
Sprzedam urokliwą działkę 
o powierzchni 80 ar w oko-
licach Wieruszowa. Prąd, 
woda – w granicy. Okolica 
domów i lasów. Cena 35.000 
zł Tel. 0 662 314 532 (12.08) 

I
Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe po kapitalnym 
remoncie w Rychtalu. TEL. 
693 362 772 (5.08) K
Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Kępnie o pow. 75 m2 
nowocześnie urządzone, ład-
nie umeblowane, 3 pokoje z 
kuchnią, łazienka, el. rolety 
antywłamaniowe w oknach, 
garaż od podwórza. Tel. 500 
200 900 (5.08) K
Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Kepnie o pow. 
62,2 m2, I pietro. Tel. 600 
253923 (5.08) K
Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe (56m2) z ga-
rażem, własną kotłownią w 
bloku SKR – Sokolniki. Bez-
czynszowe. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 663 137 175 
(5.08) I
Sprzedam działki w Wyszano-
wie przy ul. Głównej 2 (daw-
ne przedszkole i biblioteka) 
– 15.000 zł za jedną działkę. 
Tel. 602 463 090 lub dom 
032 384 71 41 (26.08) I
Sprzedam obiekt fermy dro-
biu lub na inne cele poło-
żony na działce 4 900 m2 w 
okolicy Wielunia. Tel. 698 
547 698 (5.08)
Sprzedam działkę siedlisko-
wą o pow. 26 arów. Cena 
do uzgodnienia. Kontakt: 
Edward Dabrowski, Fabrycz-
na 8/2 (29.07)
Działki budowlane - Ko-
walówka. Tel. 609 303 585 
(29.07) I
Sprzedam działkę budowla-
ną na osiedlu Spokojnym w 
Wyszanowie o pow. ok. 23 
ary. Tel. 607 084 595 (29.07) 
I
Sprzedam działkę budowla-
ną uzbrojoną o powierzchni 
0,32 w miejscowości Sokol-
niki (Zagórze). Tel. 609 892 
660 (29.07) I
Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 49 arów z możli-
wością podzielenia (17 zł za 
m2). Czastary, ul. Miodowa. 
Tel. 608 487 551 (12.08) I
Sprzedam nieruchomość w 
Ochędzynie Nowym przy 
trasie E8 wraz z budynkami 
na działalność gospodarczą 
np. Stolarstwo, Warsztat sa-
mochodowy. Pow. działki 
2,70 ha, budynki ok. 190m2 
wysokie. Tel. Tel. 604 173 
083 (st.)
Sprzedam siedlisko w Osie-
ku - Zamość. Budynek miesz-
kalny (zb. z bali) wymiary: 
dł. 13.3, szer. 7.9 wraz z po-
zostałymi zabudowaniami 
dowolna wielkość działki. 
Możliwość zakupienia grun-
tów pow. 1 ha. Tel. 600 352 
284 (st.)
Sprzedam dom piętrowy o 
pow. 11 x 12m2, częściowo 
podpiwniczony + pomiesz-
czenia gospodarcze: I – 
pow. 6 x 9m2 na parterze, 
pomieszczenia gospodarcze, 
piętro, salon kominkowy; 
II – pow. 6 x 4m2, parter, 
pomieszczenia gospodar-

cze, piętro salon, biblioteka, 
działka o pow. 525 m2. Kęp-
no, oś. Mściwoja, ul. Armii 
Krajowej 11, Tel. 604 173 
083 (st.) I
Sprzedam działki budowlane 
w Osieku; po jednej i drugiej 
stronie działki postawiony 
las. Działki znajdują się w te-
renie zabudowanym Tel. 600 
352 284 (st.)
Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 400 m2 (20x20m) 
w Bolesławcu. Cena: 6.000zł. 
Tel. 600 352 284 (st.)
Sprzedam Domki Jednoro-
dzinne w zabudowie szerego-
wej w Galewicach. Tel. 0601 
794 507 lub (062) 78 439 68 
(29.07) I
Sprzedam działkę o pow. 
0,06 ha w Osieku wraz z par-
terowym budynkiem o pow. 
użytkowej 144,8 m2 w stanie 
surowym, częściowo pod-
piwniczony. Doprowadzone 
wszystkie media + lokalny 
zbiornik na nieczystości. 
Tel. 0 889 962 300 (29.07) I
Sprzedam siedlisko w Żdża-
rach (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 budowla-
ne- uzbrojone w Sycowie i 
Stradomii Wierzchniej. Tel. 
601 769 393, 505 060 720 
(K)

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ /ZAMIENIĘ
Kupię grunty. Tel. 508 377 
631 () I
Kupię mieszkanie M-3 w Wie-
ruszowie - 2 pokoje i kuch-
nia, na parterze, pierwsze 
lub drugie piętro. Kontakt 
tel. 691 880 200 lub wieczo-
rem 062 78 31 081 (5.08)
Kupię ziemię w okolicach 
Wieruszowa w rozsądnej ce-
nie. Płatne gotówką. Telefon 
0 608 533 503 (12.08) I
Poszukuję działki do 10 arów 
pod działalność gospodarczą 
na terenie Wieruszowa. Tel. 
062 78 26 000 (5.08) I

NIERUCHOMOŚCI
/WYNAJMĘ 

/DO WYNAJĘCIA
W centrum Kępna do wyna-
jęcia pomieszczenia na cele 
handlowe. Tel.601 563 074 
(19.08) K
Wynajmę kawiarnię (PUB) w 
Kępnie. Tel. 062 58 31 055 
(19.08) I
Hale do wynajęcia 150 m2 
i 90 m2 (siła, woda), sprze-
dam także hajnówkę do tro-
cin po demontażu. Tel.793 
622 424, 693 367 257 (5.08, 
19.08, 2.09)
Do wynajęcia mieszkanie w 
Wieruszowie o pow. 50m2. 
Tel. 608 096 463 (29.07) I
Szukam do wynajęcia gara-
żu na osiedlu Fabryczna lub 
Waryńskiego w Wieruszowie. 

Tel. 604 154 432 (12.08) I
Do wynajęcia lokal na gabi-
net lekarski i rehabilitacyjny 
w Wieruszowie. Tel. 509 215 
063 (12.08) I
Wynajmę mieszkanie w cen-
trum Wieruszowa, I piętro, 
pow. 31m2; wymagana kau-
cja. Tel. 504 760 601 (5.08) 
I
Szukam mieszkania lub 
domu do wynajęcia w Wieru-
szowie lub okolicy w rozsąd-
nej cenie. Tel. 725 161 379 
(29.07) I
Poszukuję niedrogiego 
mieszkania do wynajęcia w 
Kępnie. Tel. 500 471 373 
(m.)

MOTORYZACYJNE 
- SPRZEDAM

Opel Corsa 1,4, rok prod. 
1995 benzyna + gaz, radio, 
garażowany, stan b. dobry. 
Cena: 5.800 zł. do negocja-
cji. Kontakt: 785 471 186 
(19.08) I
VW Golf 1,3 benzyna, rod. 
1987r. Cena d uzgodnienia. 
Tel. 661 381 616 (19.08) I
Fiat 126p, rok prod. 1998, za-
rejestrowany. Cena: 1000zł. 
Tel. 609 875 172 (5.08) I
Sprzedam tanio samochód 
osobowy m–ki Fiat Tipo GT 
z inst. gazową, szyby el., 
kabina cynkowa. Tel. 0 62 
58 10 189 lub 507 218 861 
(19.08) I
Volsvagen Bora, 1999 r., ko-
lor zielona butelka, 4 drzwi, 
1.9 TDI, sprowadzony, pełna 
elektryka I dokumentacja. 
Cena 13.500 zł. tel. 609 184 
142 (12.08) K
VOLKSWAGEN TRANS-
PORTER rok prod. 1980, 
kolor biały, poj. 1,6 Diesel. 
Cena: 1.700 zł. Tel. 721 534 
543 (12.08) I
Fiat Punto, 2001r. poj.1.200, 
5 drzwiowy, srebrny meta-
lic, inst. gazowa, wspomaga-
nie kierownicy, szyberdach, 
centr. zamek, bezwypadko-
wy, kupiony w salonie w Pol-
sce, stan b. dobry, przebieg. 
100tys. km. Cena 10.300 zł. 
Tel. 0 609 184 142 (2.09) 
Sprzedam Peugot 307 SW 
panorama, poj. 20 HDI, sa-
lonowy, najbogatsza wersja. 
TEL. 606 626 083 (5.08) K
Sprzedam Opel Corsa, 1999 
rok, kolor jasny niebieski, 
poj. 1000, trzy drzwi, 4 x air-
bag, wspomaganie kierowni-
cy. TEL. 606 626 083 (5.08) 
K
Citroen C-15 rok prod. 1998, 
Diesel poj. 1,6 kolor biały. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
604 173 083 (st.) 
Sprzedam Opel Vectra, r.98; 
1,6; 16V+ inst. gazowa od 
2007r. klima, wsp.kier., 4xa-
irbag, centr.z., RO; Volksva-
gen Polo 1,4; r.98, wspom., 
cental.z., el.szyby, szyber-
dach. Tel. 602 372 015(5.08) 
K
Peugeot 206, 2001 r.poj.1.9 
Diesel, 5 – drzwi, wsp.i reg 
.kier.,ABS, el.szyby, immmo-
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Kępno, ul Kilińskiego 8
 tel. 62-583-03-16, 0602-722-948
www.arena.nieruchomosci.pl

ZAPRASZAMY SZANOWNYCH KLIENTÓW 

- Kępno magazyn 330m2 /1ha przy drodze nr.11
 - SUPER działki Wieruszów/Kowalówka 1500m2 budowlane
- działka z zabudowaniami 1,2ha 28zł/m2 ok Kępna przy drodze nr11
- działka,Kępno 1,7ha m2 przy drodze nr 11 pod aktywizację gospodarczą
- mieszkanie, Wieruszów 48m2 /2pok, parter, zadbane 127000zł 
- dom Kępno 200m2, dz 1000m2 do wykończenia 170.000zł
 
- PILNIE poszukujemy dla naszych klientów mieszkań, domów, lokali han-
dlowych.

12
.0

8

Gospodarstwo 
Rolne Lubczyna 
sprzeda młóto 

w cenie 100,- /tonę. 

Prowadzimy
 również skup zboża. 

Wiadomość 
pod numerem 
062 784 36 28

Cennik 
ogłoszeń 
drobnych:

(do 10 słów) 

1 emisja -  10 zł
3 emisje - 20 zł

ogłoszenie 
pogrubione - 30 zł

Zatrudnię 
piekarza

Wymagany staż pracy 
– 4 lata.

Tel. 062 78 61 048 
lub 

kom. 691 190 759
05

.0
8

Zatrudnimy:
Kierowców z kat. C+E 

z doświadczeniem
Pracownika biurowego 

ze znajomością
 jęz. niemieckiego

oraz 
logistyka-handlowca 

branży meblowej
Tel. 694 427 239

062 78 41 636

2.
09

.

bilajzer, c.z., srebrny metalik 
Tel. 697 888 296 (5.08) K
Citroen Berlingo 1,9 D Mul-
tispace rok 2000, przebieg 
126 tys. km - w dobrej cenie. 
Tel. 603 684 520 (8.07) I
Sprzedam Żuka do handlu 
mięsem z atestem. Tel. 602 
778 951 (5.08)
Samochód osobowy Fiat CC 
700 rok prod. 1998. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0 603 363 
903 (29.07) I
Sprzedam części do Polone-
za rocznik 2001.Tel. 601 563 
074 (29.07) K

PRACA – DAM
Firma MM FORKLIFT zatrud-
ni pracownika na stanowisku 
mechanik wózków widłowych. 
Wymagania: doświadczenie w 
mechanice, podstawowa ob-
sługa komputera, prawo jazdy 
kat. B, mile widziana znajo-
mość obsługi instalacji LPG. 
tel. 661 510 510 (19.08) I
Firma zatrudni tapicerów i 
krawcowe z doświadczeniem 
na dogodnych warunkach 
zapewniających satysfakcję z 
pracy i i płacy. TEL. 062 78 
249 68 (19.08) K
Potrzebna zdolna wokalistka 
do zespołu muzycznego, naj-
chętniej z doświadczeniem 
muzycznym. Wieruszów. Tel. 
(0-62) 58 10 714 lub (0-62) 
58 10 288 (19.08) I
Poszukiwana kobieta mogąca 
podjąć się opieki nad star-
szą panią na terenie Francji. 
Niezbędna znajomość języka 
francuskiego lub angielskie-
go. Zapewniam pełne wyży-
wienie oraz zakwaterowanie i 
godziwe wynagrodzenie. Tel. 
kom. 722 220 140 (19.08) I
Zlecę wykonanie ocieplenia 
budynku z tynkiem w Kępnie. 
Tel. 601 563 074 (29.07) K
Szukamy do współpracy osób 
z doświadczeniem w Fundu-
szach Emerytalnych do współ-
pracy jako doradcy finansowi. 
Nienormowany czas pracy 
praca nie na etacie tel. 669 
018 757, 661 197 023 (PM)

SPRZEDAM
Sprzedam szczenięta rasy 
Yorkshire Terier po minia-
turowych rodzicach czarno-
złotych. Mama waga 2.40 kg, 
ojciec 1.50kg. Szczenięta to 
3 pieski ( jeden bardzo ma-
lutki) Cena za pieska małe-
go1000zł, za większe 700 zł. 
Tel. 509 373 442 lub 517 765 
838 (19.08)
Sprzedam opony używane 

MICHELIN ENERGY 175/80 
R14 88T stan b. dobry – NIE-
DROGO. Tel. 602 649 326 
(12.08) I
Sprzedam akumulator do 
kombajnu, pompę wytrysko-
wą do Leylanda, wtryskiwacz 
silnik Perkins bułgarski do 
remontu. Tel. 781 056 397 
(12.08) I
Sprzedam kombajn zbożowy 
„Karlik”, stan b. dobry. Tel. 
062 73 12 243 (12.08) I
Sprzedam cegłę z rozbiórki 
pełną. Wieruszów. Tel. 604 
785 053 (12.08) I
Sprzedam piłę formatową 
z podcinakiem PANHANS 
prod. niemieckiej. dł. wózka 
3m, st. tech. b. dobry. Cena: 
8.600 zł do uzgodnienia. Tel. 
507 483 422 lub 062 79 16 408 
(5.08) I
Sprzedam silnik elektrycz-
ny 11 KW. Tel. 602 778 951 
(5.08)
Sprzedam frezarkę pionową 
do drzewa – samoróbka zegar 
„Gloria” bandonia „Galatta”. 
Tel. 698 086 640 (29.07) I
Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe _liściaste: Olcha, 
brzoza, Dąb, Grab – iglaste 
:sosna, świerk, jodła, daglezja. 
Dowóz gratis. Tel. 609 599 
616 (5.08) I

KUPIĘ
Przyjmę – zbiorę słomę z 
pola. Telefon 0 608 533 503 
(12.08) I
Kupię książki używane. Do-
jazd, gotówka. Tel. 509 675 
586 (30.12) I

USŁUGI
Usługi ciesielsko – dekarskie. 
Solidne i szybkie wykonanie. 
Tel.608 029 814 (19.08) K
Układanie glazury, montaż 
płyt kartonowo – gipsowych, 
malowanie, gładzie, wykoń-
czenia wnętrz. Tel.660 740 
642 (5.07) K
SEZAM – SZYBKA POŻYCZ-
KA GOTÓWKOWA BEZ PO-
RĘCZYCIELI. Tel. 515 132 
960 (19.08) I
Profesjonalna obsługa festy-
nów – dożynek. Nowa przy-
czepa gastronomiczna Kebab 
– gyros. Oferuję m.in.: ham-
burgery, hot-dogi, kebab, gy-
ros oraz napoje. Tel. 605 651 
243 (19.08) I
Usługi prasą zwijającą (siano, 
słoma). Bale 90-150cm. Tele-
fon 0 608 533 503 (12.08) I
Usługi komputerowo-infor-
matyczne – serwis, rozbudo-
wa, doradztwo. Masz problem 

z komputerem? Tel. 604 474 
957. Dojazd do klienta. Faktu-
ra VAT (12.08)
Remonty mieszkań, łazienki, 
hydraulika. TEL. 887 123 450 
(5.08) K
Masaż klasyczny w domu pa-
cjenta. Tel. 697 158 174 lub 
601 279 945 (5.08) I
Wykonujemy usługi w zakresie 
montażu więźb i pokryć dacho-
wych (papa, blacha, dachów-
ka). Tel. 721 269 724 lub 607 
574 510 po godz. 20.00 (5.08) 
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 (26.08) 
I
Usługi ogólnobudowlane: tyn-
ki wewnętrzne cementowo-wa-
pienne, tynki zewnętrzne, do-
cieplanie budynków. Tel. 602 
522 173 (29.07) I
Wykonam meble na wymiar 
takie jak: szafy wnękowe, kuch-
nie, komody. Tel. 693 409 564 
(29.07) K
Planujesz remont domu, miesz-
kania. Profesjonalne usługi re-
montowo – budowlane. Tel. 
509 543 677 lub 668 383 147 
(19.08) K
Wylewki posadzki maszynowe, 
stropy, fundamenty, tanio, 
szybko, solidnie. Tel. 609 607 

337 (19.08) I
Usługi budowlane – więźby 
dachowe, tarasy, prace wykoń-
czeniowe, boazerie, podłogi, 
kładzenie płytek. Wyroby drew-
niane –meble ogrodowe (stoły, 
krzesła(, sztachetki. Tel. 695 
779 165 (29.07)
Strzyżenie psów- Salon Pielę-
gnacji Zwierząt w Kępnie, Al. 
Marcinkowskiego. Miła ob-
sługa, niskie ceny. Serdecznie 
zapraszamy. Tel. 604 813 051 
( st.) I
MISTRZ BUDOWLANY 
PRZYJMIE ZLECENIA ZEMO-
NOTOWO-BUDOWLANE: 
PŁYTKOWANIE, REGIPSY, 
GŁADZIE ITP. TEL. 889 163 
303 (29.07) K
MONTAŻ KLIMATYZACJI. 
Zakład napraw sprzętu AGD - 
Sławomir Cieśla. Wieruszów ul. 
PKWN 8. Tel. 062 78 41 106 lub 
kom. 501 444 925 (26.08) I
Usługi Ciesielsko – dekarskie. 
Solidne i szybkie wykonanie. 
TEL. 608 029 813 (19.08) K
Malowanie, gładzie, tynki, płyt-
ki, regipsy, panele. Solidne 
wykonanie. Tel. 696 343 918 
(26.08)
Docieplanie budynków przez 
wdmuchiwanie Granulatu sty-
ropianowego w kanały ścienne. 
TEL. 692 604 062 (25.11) K
Usługi remontowo – budow-
lane (budowa budynków od 
podstaw, maszynowe tynki wa-
pienno – cementowe, gipsowe 
i szlachetne, docieplanie sty-
ropianem budynków, montaż 
regipsów poddaszowych, kła-
dzenie płytek itp.) Atrakcyjne 
ceny. Tel. 507 499 162 (05.08)
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) 
Przewozy osób krajowe i zagra-

niczne licencjonowane, prze-
prowadzki, transport różny, 
przewozy lawetą. Niskie ceny. 
Faktury VAT. Tel. 0 607 350 
130 (5.08) 
BHP – mgr inż. specjalista pro-
wadzi doradztwo, szkolenia, 
ocena ryzyka zawodowego. 
Wiad. tel. (062) 78 19 924. (b)

NAUKA
/KOREPETYCJE

Angielski od podstaw - korepe-
tycje. Tel. 511 945 503. (26.10 
DC)

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

TOWARZYSKIE
Kawaler bez nałogów, szcze-
ry, uczciwy z mieszkaniem, lat 
36, 180 cm, pragnę założyć 
szczęśliwą katolicką rodzinę 
- ślub kościelny; pozna uczci-
wą, szczerą i niepalącą panią 
w wieku 28 – 45 lat. Kontakt 
tel. (0 62) 731 64 93 dzwonić 
po godz.18 – tej, prosić Janka 
(31.12) I
Dynamiczny, samodzielny 
emeryt około 70 lat szuka to-
warzyszki życia w wieku około 
60 lat, która zechciałaby za-
mieszkać w moim domu, mile 
widziana znajomość j. nie-
mieckiego. Tel. 781 84 12 lub 
697 452 944 (31.12)
Poznam miłą panią do nie-
zobowiązujących spotkań to-
warzyskich. Tel. 781 130 083 
(28.01)
Hala do wynajęcia .... co II 
tydz. – 22.07, 5.08, 19.08 i 
2.09
Hale do wynajęcia 150 m2 i 
90 m2 (siła, woda), sprzedam 
także hajnówkę do trocin po 
demontażu. Tel.793 622 424, 
693 367 257 (5.08, 19.08, 
2.09)
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Wszystkim bobasom i ich rodzicom życzymy, 
aby każdy nowy dzień przyniósł w życiu to co 

najpiękniejsze, czyli radość, szczęście i miłość. Tekst&foto: MaŁa

22.06-22.07 to 
zodiakalne Raki

Przyszły na świat
Dnia 28.07.2009 
r. o godz.18.00 
urodził się Tobiasz, 
syn państwa 
Agnieszki i Ro-
berta Ciurysów z 
Mikorzyna. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 3800 g i 
miał 54 cm.

Dnia 23.07.2009 
r. o godz.13.10 
urodziła się Niko-
la, córka państwa 
Justyny i Rado-
sława Klimków z 
Proszowa. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 
2900 g i miała 
51 cm.

Dnia 27.07.2009 r. 
urodziła się Anna, 
Michalina; córka 
państwa Renaty i 
Bogusława Roszy-
ków z Wieruszowa. 
W dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
4290 g i miała 
56 cm.

Dnia 26.07.2009 r. urodziły się bliźniaki 
o godz.11.35 urodził się Krzysztof w 
dniu urodzenia ważył 3730 g i miał 55 
cm i jego brat Tomasz urodził się o 
godz. 11.15 dniu urodzenia ważył 2990 
g i miał 48 cm; synowie państwa Andże-
liki i Pawła Śpigiel z Chobanina.

Dnia 28.07.2009 
r. o godz. 6.15 
urodziła się Lena, 
córka państwa 
Moniki i Tomasza 
Majczyków z Łęki 
Opatowskiej. W 
dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3750 g i miała 
55 cm.

Dnia 29.07.2009r. 
o godz.19.30 
urodziła się Julia, 
córka państwa 
Karoliny i Tomasza 
Burzałów z Kępna. 
W dniu urodzenia 
dziewczynka ważyła 
3390 g i miała 
52 cm.

Dnia 30.07.2009 r. 
o godz.20.40 uro-
dził się syn państwa 
Małgorzaty i An-
drzeja Pawelskich 
z Sycowa. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 3220 g 
i miał 
52 cm 

Kępno

Uśmiechnij się do naszej gazety
W ramach „Zielonych wakacji” uczniowie III i IV klasa Szkoły Podstawowej i III klasa Gimnazjum z 

Mroczenia wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę rowerową. 
Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego spotkała młodzież z Mroczenia na zwiedzaniu 

Kępna.
I wy też drodzy czytelnicy ITP możecie gościć z uśmiechem na twarzy w naszej gazecie.
Tel. kont. 604 173 083

Red.

Zawody Wędkarskie 
o Puchar Prezesa TKKF

W sobotę dnia 1 sierpnia od 16.00 do 19.00 odbyły się ostatnie za-
wody wędkarskie tego sezonu tym razem o Puchar Prezesa TKKF. 
W zawodach udział wzięło 29 seniorów i dwóch juniorów. Nad 
całością czuwała komisja w składzie Sędzia Główny Aleksander 
Cudniewicz oraz Owczarek Marian, Moś Piotr, Rogowski Jan. Ze-
branych witał przy ognisku prezes PZW Edward Kolebacz, dzięko-
wał wszystkim za cały rok wędkowania, pogoda przeważnie wędka-
rzom dopisywała, spotkania zawsze w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Prezes TKKF Krzysztof Dąbrowski gratulował uzyskanych wyni-
ków, zaprosił na uroczystości listopadowe na boisku TKKF, życzył 
wędkarzom zawsze dużej ryby. Sędzia główny przedstawił wyniki: 
1miejsce Krupa Adam (6290g), II miejsce Drygała Artur(5010g), 
III miejsce Skiba Krzysztof(4850g). Kolejno uplasowali się: Do-
bień Zbigniew (3960g), Orszulak Andrzej(3755g), Janus Macie-
j(3555g), Dobień Jacek(3325g), Piotrowski Wojciech(3240g), 
Wróbel Janusz(2800g), Leśniarek Marek(2550g). W grupie junio-
rów zwyciężył Sopart Bartosz 870g. Tak jak na każdych zawodach 
nagrody wybierają kolejno wędkarze wg zajętych miejsc. Tradycyj-
nie na zawodach nagrodę specjalną funduje sklep wędkarski Crazy 
Carp Tym razem nagrodę zdobył Jacek Dobień za najdłuższą rybę 
a był nim sandacz o długości 52 cm złowiony na parę minut przed 
zakończeniem zawodów. Potem przy ognisku pieczono kiełbaski i 
dzielono się wrażeniami. Trzeba dodać, że ryby po zważeniu odzy-
skują wolność i wędrują do stawu.

MaŁa
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„BEZPIECZNE WAKACJE”
BEZPIECZNIE NAD WODĄ

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
1. Brak umiejętności pływania.
2. Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływac-

kich.
3. Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zabu-

rzenia zmysłu równowagi i orientacji.
4. Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.
5. Pływanie w miejscach zabronionych.
6. Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu.
7. Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w po-

bliżu śluz i zapór wodnych.
8. Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.
9. Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia 

się kajaku lub łodzi.
10. Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych 

do wody oraz zanurzaniu osób pływających.
11. Pływanie w miejscach zarośniętych wodorostami.
Zasady bezpiecznej kąpieli:
1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam gdzie jest 

ratownik WOPR. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miej-
scach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i 
tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglu-
gowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. W przy-
padku wejścia do niestrzeżonych zbiorników każdorazowo 
należy sprawdzić głębokość i strukturę dna.

2. Przestrzegaj regulamin kąpieliska, na którym przebywasz. 
Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni 
(optymalna temperatura 22 – 25 stopni).

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, (kiedy widoczność jest 
poniżej 50 m.), gdy wieje porywisty wiatr.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody 
ochlap nią klatkę piersiową, szyję krocze i nogi - unikniesz 
wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie 
lubi.

6. Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub 
wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj 
w miejscach dobrze Ci znanych.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to 
skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są 
w takich miejscach skoki na główkę.

8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z 
wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy. Zabawy 
w wodzie powinny być dostosowane do twoich umiejętności 
pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych 
zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji, wygłupów).

9. Jeżeli nie chcesz się przeziębić, to po skończonej kąpieli 
przebierz się w suche ubranie, nie przebywaj w mokrych rze-
czach na wietrze - możesz doprowadzić do znacznego ozię-
bienia organizmu.

10. Dbaj o czystość wody, w której pływamy. Nie załatwiaj do 
wody potrzeb fizjologicznych (pilnuj, aby dzieci przed kąpie-
lą załatwiły się). Jeżeli są do tego warunki do wody wchodź 
po uprzednim umyciu się pod prysznicem (znajdują się one 
prawie zawsze na kąpieliskach zorganizowanych i na pływal-
niach).

11. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania 
na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.

12. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
13. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok 

nas. Może się okazać się, że ktoś będzie potrzebował Twojej 
pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale 
w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na 
siłach zawiadom inne osoby.

14. Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona prze-
miana materii osłabia twój organizm.

15. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna 
woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co 
może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

16. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli 
chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowa-
ny przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej 
osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek abyś był 
widocznym dla innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć 
bojki na szelkach.

17. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej 
udać się na spacer a po godzinie można organizować sobie 
zajęcia bardziej intensywne. Nie przebywaj w wodzie zbyt dłu-
go ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

18. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukoń-
czeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść 
obowiązkowo.

19. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmro-
ku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

20. Pamiętaj o założeniu kapoka podczas pływania żaglów-
ką, kajakiem, łódką czy innym sprzętem wodnym.

BEZPIECZNIE NA SŁOŃCU

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu
1. Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
2. Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Nosze-

nie ciemnych okularów bez filtra jest szkodliwe. Źrenica, do 
której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do 
wnętrza oka wnika więcej promieni UV).

3. Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
4. Chroń się w cieniu w godzinach południowych.
5. Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.

Oparzenia słoneczne
W razie znacznego bólu lub wystąpienia pęcherzy, trzeba 

zwrócić się do lekarza. Stosowanie kremów przeciwzapalnych 
z zawartością kortykosteroidów przyspieszy gojenie się skóry. 
Z naturalnych sposobów łagodzenia oparzeń słonecznych 
można polecić okłady z kefiru lub jogurtu. Nie wolno wycho-
dzić na słońce, dopóki nie ustąpi zaczerwienienie i wrażli-
wość na ucisk.

Udar słoneczny
Pierwszym jego objawem jest zmęczenie, osłabienie, bla-

dość skóry, silne pocenie, płytki i szybki oddech, bóle głowy, 
wysoka temperatura ciała, mdłości a nawet wymioty. W tym 
wypadku chory powinien być natychmiast przeniesiony w za-
cienione, przewiewne miejsce. Kładziemy go w pozycji półle-
żącej, kładziemy zimny kompres lub owijamy ciało

zmoczonym w zimnej wodzie ręcznikiem. Podajemy (tylko 
osobie przytomnej) napoje, najlepiej wodę, sok owocowy lub 
pomidorowy. Osoba ta powinna być zbadana przez lekarza.

BEZPIECZNIE NA ROWERZE
Przyczyny wypadków
Dzieci nie posiadają wyuczonej oceny odległości. Większość 

nie zdaje sobie sprawy, że samochód jadący z dozwoloną w 
terenie zabudowanym prędkością 60 km/h (kilometrów na 
godzinę) w ciągu sekundy zbliża się do nich o ponad 16,5 
metra., czyli więcej niż mierzy solidny, pięciopiętrowy blok 
mieszkalny. Dziecko widząc samochód w pewnej jak mu się 
zdaje bezpiecznej odległości, przecenia swoje siły potrzebne 
do wprawienia w ruch stojącego przy jezdni roweru i nim zdą-
ży przejechać na drugą stronę jezdni lub skrzyżowania może 
znaleźć się na drodze pędzącego samochodu.

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze:
- Używaj sprawnego i wyposażonego w elementy odblaskowe 

roweru.
- W czasie jazdy używaj kasku.
- Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
- W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
- Przestrzegaj przepisów drogowych. Obowiązują one także 

rowerzystów.
- Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych 

ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu.
- Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
- Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.
- Nigdy nie ścinaj zakrętów.
W czasie jazdy zawsze uważaj!.
Naucz się oceniać odległość w jakiej znajdują się samocho-

dy. Gdy zobaczysz jadący pojazd zapamiętaj jego położenie i 
zacznij liczyć. Jeżeli po doliczeniu do 10 (upłynie w przybli-
żeniu 10 sekund) samochód cię nie minie to można przyjąć, 
że zdążyłbyś na drugą stronę. Ale nie rowerem – tylko pie-
szo. Dlaczego? Bo zanim wprawisz koła roweru w ruch i osią-
gniesz prędkość gwarantującą przejechanie całej szerokości 
jezdni lub skrzyżowania zanim minie cię samochód, miną, 
co najmniej 3 bezcenne sekundy. Dlatego, gdy potwierdzisz 
naszą metodę na podstawie kilkunastu obserwacji jadących z 
obu stron samochodów i dokładnie zapamiętasz odległość, w 
jakiej był samochód, gdy rozpoczynałeś liczenie do dziesię-
ciu będziesz bezpieczny. Pod warunkiem, że przeprowadzisz 
rower na drugą stronę. Jeżeli chcesz przejeżdżać jezdnię na 
rowerze powtórz całe ćwiczenie licząc do 13.

BEZPIECZNIE W DOMU I NA PODWÓRKU

Zabawa
Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organi-

zowania ciekawych i bezpiecznych zabaw. Pamiętaj 
jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie 
wystrzegać w swoich zabawach. Są to:

1. gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wy-
buch;

2. prąd elektryczny – może cię porazić
3. ogień – możesz spowodować pożar
4. woda – możesz zalać mieszkanie
5. ostre przedmioty – grożą zranieniem
6. lekarstwa – możesz się nimi zatruć
Gdy zauważysz pożar zachowaj szczególną ostroż-

ność, dzwoń pod numer alarmowy Straży Pożarnej 
998

Obcy puka do Twoich drzwi

Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi 
sprawdź:, Kto to?, Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer 
w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie Otwieraj 
Drzwi!!!. Nie wierz obcemu, że jest urzędnikiem, panem z 
gazowni, listonoszem, hydraulikiem, kolegą rodziców. Jeżeli 
masz w domu telefon – wykorzystaj go - zadzwoń do

rodziców lub na Policję. Przygotuj kartkę z najważniejszy-
mi numerami telefonów, pod które możesz dzwonić w razie 
potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś ci zagraża 
- zaalarmuj sąsiadów!

Na podwórku
Podwórko to znakomite miejsce na zorganizowanie zabawy, 

powinno być położone z daleka od jezdni, ruin, wykopów. 
Bawiąc się na podwórku nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól 
aby wypytywali się o mieszkanie i twoich rodziców. Zwracaj 
uwagę na nieznajomych kręcących się w pobliżu mieszkania. 
Może to być włamywacz. Spróbuj zapamiętać wygląd obcego. 
W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych. Nie podchodź do dzi-
ko napotkanych zwierząt, a także hodowlanych, nawet jeśli 
wydają się być łagodne i budzą twoje zaufanie.

BEZPIECZNIE - BO BEZ CHORÓB

Podstawowe zasady:
1. Dokładnie myj ręce mydłem pod bieżącą, wodą przed 

posiłkami, a już bezwzględnie po każdym skorzystaniu z ubi-
kacji.

2. Unikaj używania wspólnie z innymi osobami ręcznika, 
grzebienia, osobistych przyborów toaletowych.

3. Starannie myj owoce i warzywa przed jedzeniem, najle-
piej pod bieżącym strumieniem wody.

4. Pamiętaj o zabezpieczeniu żywności przed owadami – 
szczególnie muchami.

5. Unikaj kupowania lodów i ciastek pochodzących od nie-
znanych wytwórców i przygodnych sprzedawców. W ten spo-
sób zapobiegniesz przypadkowemu zatruciu np. salmonellą.

6. Nie przechowuj poza lodówką środków spożywczych ła-
two ulegających zepsuciu (ciastek z kremem, jogurtów, kefi-
rów, serków, wędlin). Przetrzymywanie choćby kilkugodzin-
ne w temperaturze pokojowej produktów łatwo psujących się 
sprzyja namnażaniu bakterii, co może powodować wystąpie-
nie zatrucia pokarmowego.

7. Nie spożywaj żywności z objawami nieświeżości lub zepsu-
cia (zmieniony zapach, barwa, konsystencja, itp.).

8. Pij tylko wodę przegotowaną lub butelkowaną.
9. Noś odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak najwięcej 

części ciała ochroni cię przed groźnymi chorobami przeno-
szonymi przez owady i kleszcze. Możesz także zastosować od-
powiednie preparaty odstraszające owady.

10. Po wizycie w lesie dokładnie obejrzyj całe ciało. Jeżeli za-
uważysz kleszcza, natychmiast delikatnie go usuń - uchwyć pę-
setą za główkę i pociągnij (bez kręcenia). Nie zgnieć kleszcza 
ponieważ możesz spowodować wyciśnięcie jego zawartości 
do ciała. Miejsce ukłucia zdezynfekuj. Zwiększona czujność 
połączona z wyobraźnią i spostrzegawczością niejednokrot-
nie oszczędzi niepotrzebnych kłopotów ale przede wszystkim 
uratuje zdrowie i życie.

Udanych wakacji!

WAŻNE TELEFONY
112 - telefon alarmowy służb ratowniczych
997 - telefon alarmowy Policji
998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR
9287 – telefon interwencyjny Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
www.lodzkie.eu
wczk@lodz.uw.gov.pl

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZY-

SOWEGO
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