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Stale współpracujemy z firmą:

Złodzieje samochodów 
przed sądem

Ostrowska prokuratura, która 
już od 2 lat prowadzi śledztwo 
w sprawie kradzieży przez miesz-
kańców Wielkopolski luksuso-
wych aut w Niemczech i Francji- 
teraz czeka na pomoc prawną z 
tego ostatniego kraju. Docho-
dzenie zakończyła już prokura-
tura berlińska. Dokumenty są 
już w Polsce. Przed sądem może 
stanąć 18 osób. Grupa kradła 
samochody za granicą i sprze-

dawała je w Polsce. Jej łupem 
padały m.in. Mercedesy, Audi 
czy BMW. W sprawę są zamie-
szani m.in. właściciele komisów 
samochodowych i indywidualni 
pośrednicy. Na razie prokura-
tura udowodniła im kradzież 50 
aut. Za kratki 9 miesięcy temu 
już trafił szef gangu. Wszystkim 
podejrzanym grozi do 10 lat wię-
zienia. 

NoM

AKTYWNIE NA WŁASNYM PODWÓRKU 
Lato to dla najmłodszych czas 

beztroskiej zabawy. Często jedy-
nym miejscem gier i zabaw staje się 
przydomowe podwórko, takie jak 
np. przy ulicy Leśnej w Słupi pod 
Kępnem. Tym co je wyróżnia jest 
fakt, iż jego powstanie to wyłącznie 
zasługa mieszkańców, którzy stwo-
rzyli projekt a następnie sami zreali-
zowali zawarte w nim zamierzenia. 
Pomysł na plac zabaw w pełni wyko-
nany przez mieszkańców idealnie 
wpisywał się w formułę programu 
„Make a connection”, który stawia 
na aktywność i kreatywność małych 
społeczności. Złożenie wniosku 
możliwe było także dzięki wsparciu 

Towarzystwa Rozwoju Gminy Bara-
nów, które firmowało całe przed-
sięwzięcie na etapie wnioskowania 

i następnie wykonania działań za-
wartych we wniosku. 

red

FESTYN W ŚWIBIE
Festyn rekreacyjno sportowy organizuje 

w najbliższą niedzielę, 10 sierpnia Rada Rodziców 
przy szkole Podstawowej w Świbie.

Początek imprezy, która odbędzie się na przyszkolnym 
boisku zaplanowano na godzinę 18.00.

Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym m.in. 
Turniej Mieszkańców Wsi oraz loterię fantową z bardzo 
atrakcyjnymi nagrodami. Nie zabraknie również atrakcji 

dla najmłodszych.
Wieczorem odbędzie się zabawa taneczna.

Uwaga! 
Mieszkańcy Gminy Bralin !!!

W dniu 10.08.2008 r. w godzinach 10.00 – 14.00
w Świetlicy Tęcza przy Sali OSP Bralinie, ul. Lipowa 14a

Będzie pobierana krew / honorowo/
na potrzeby Szpitala w Kępnie oraz 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, legitymację honorowego 
dawcy krwi.

Ma wykonane bezpłatnie: grupę krwi i RH, badania przeciwciał, anty HIV i 
anty HCV, badania HBs, RNA-HCV, RNA-HIV, DNA-HBV – test kiłowy z 

możliwością odpisów.

Zapraszamy

p. o. KIEROWNIKA    Wójt Gminy 
Terenowego Oddziału    Bralin 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa   inż. Roman Wojtysiak
w Ostrzeszowie
lek. med. Władysława Kaniewska

Złodzieje na gościnnych występach
18-letni mężczyzna, mieszkaniec Gdyni i jego o cztery lata młodszy kompan z tego samego 

miasta wpadli w ręce kępińskich policjantów. Przebywająca na wakacjach w Kępnie 
złodziejska dwójka ukradła spod jednego ze sklepów motorower. 

Policja odzyskała skradziony motorower.

Policjantom udało się odzyskać 
skradzione mienie. Młodzi prze-
stępcy ukradli motorower dzień 
przed zatrzymaniem, spod jed-
nego z miejscowych sklepów. 
Poszkodowany właściciel wycenił 
jego wartość na 4 tysiące złotych. 
Sprzęt oddali mu policjanci. 18-
latek i jego młodszy kolega zo-
stali zatrzymani. Młodszego  po 
przesłuchaniu zwolniono do 
domu. Starszy trafił do Policyjnej 
Izby Zatrzymań, a o jego dalszym 
losie zdecydować miał prokura-
tor. 14-letni mieszkaniec Gdyni, 
ze względu na wiek odpowiadał 
będzie przed Sądem Rodzinnym 
i Nieletnich. 

NoM

Po pijaku i bez uprawnień
Pijany sprawca kolizji drogowej w Drożkach, w gminie Rych-

tal został zatrzymany przez kępińskich policjantów. Mężczyzna 
wydmuchał w policyjny alkomat blisko 2,3 promila alkoholu.

Funkcjonariusze zatrzymali 
55-letniego mieszkańca gminy 
Namysłów, który kierował samo-
chodem osobowym Ford, znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości. 
Jakby tego było mało mężczy-
zna nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdem oraz 

spowodował kolizję drogową z 
samochodem osobowym kiero-
wanym przez mieszkańca gminy 
Perzów. Sprawca został osadzo-
ny w Policyjnej Izbie Zatrzymań 
do postępowania w trybie przy-
spieszonym. 

NoM
Znów płonęło zboże

Groźny pożar zboża w Trzcinicy. W miniony poniedziałek, kilkanaście minut po godzinie 18 do-
szło do zaprószenia ognia na jednym z miejscowych pól. Wszystko działo się podczas prowadzonych 
akurat prac żniwnych. Niewykluczone, że zarzewiem ognia była iskra od kombajnu. Ogień rozprze-
strzeniał się bły-
s k a w i c z n i e . 
Sprawna i szyb-
ka akcja straża-
ków zapobiegła 
przedostaniu się 
płomieni na są-
siednie pola. W 
akcji gaśniczej 
dwóm zastępom 
strażaków z OSP 
w Trzcinicy po-
magali ochotni-
cy z sąsiednich 
Lasek. Straty 
powstałe na sku-
tek pożaru nie 
zostały jeszcze 
oszacowane. 

NoM
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Laureatka konkursu 
„Moja baśniowa kraina”

23 lipca br. w Bibliotece Pu-
blicznej w Bralinie Nicaletta Bar-
todziejska, uczennica SP w Brali-
nie odebrała jedną z 14  nagród 
w konkursie pt. „Moja baśniowa 
kraina”. Konkurs został zorga-
nizowany przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu 
w ramach projektu pn. Baśnio-
we światy, który zrealizowano 
ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Na 
konkurs wpłynęło 1924 prace 
dzieci od 5 do 12 lat. Prace wy-
konano w różnych technikach: 
malowane na papierze, na płót-
nie, grafika, collage, mozaiki w 
plastelinie i bibule. Opowiadały 
o własnych krainach inspiro-
wanych literackimi utworami. 
Wśród nagrodzonych prac 
znalazły się te, w których jury 
dostrzegło oryginalność i po-
mysłowość oraz artystyczne za-
cięcie. Edyta Ćwiek (plastyczka, 
ilustratorka książek dla dzieci) – 
przewodnicząca jury oraz Anna 
Sabiłło (bibliotekarka, instruk-
torka WBPiCAK) – członek jury 
po uważnym obejrzeniu wszyst-

kich nadesłanych prac i po za-
angażowanej dyskusji ustaliło 
werdykt. Przyznano 14 nagród 
i 34 wyróżnienia, a także jedno 
wyróżnienie specjalne. Zwycięz-
cy otrzymali książkę Agnieszki 

Wiszniewskiej-Matyszkiel Fun-
dacja dobrego diabła z autogra-
fem autorki, puzzle o tematyce 
fantastyczno-baśniowej. GRA-
TULUJEMY!!!

Ewa Jędrysiak

Wizyta delegacji z węgierskiej 
Gminy ÚJLŐRINCFALVA

W dniach 15-19.07.2008 na 
terenie gminy Łęka Opatowska 
przebywała delegacja z węgier-
skiej partnerskiej Gminy Új-
lőrincfalva. Delegacja składała 
się z przedstawicieli władz wę-
gierskiej gminy oraz młodzieży 
w wieku gimnazjalnym uczęsz-
czającej do tamtejszej szkoły.

Delegację uroczyście przywitał 
Wójt Gminy Łęka Opatowska 
Witold Jankowski a także Prze-
wodniczący Rady Gminy Zdzi-
sław Kłodnicki i przedstawiciele 
Rady Gminy. Swoich rówieśni-
ków witała także polska młodzież 
z opiekunami z Gimnazjum im 
Kard. S. Wyszyńskiego w Opato-
wie.

W dniach 15-17.07.2008r.  de-
legacja węgierska i polscy przed-
stawiciele gminy udali się na wy-
cieczkę do Trójmiasta. W czasie 
trwania wycieczki goście mieli 
możliwość zwiedzenia m. in. 
zamku w Malborku, Katedry w 
Oliwie, Daru Pomorza i Skweru 
Kościuszki w Gdyni a także molo 
w Sopocie i Westerplatte. Ostat-
niego dnia wycieczki zaplanowa-
no zwiedzanie Gdańska w tym 
głównie Starego Miasta - Dworu 
Artusa, Pomnika Neptuna i Ra-
tusza. Na trasie zwiedzania zna-
lazł się także kościół Mariacki  i 
stare gdańskie kamienice.

Po powrocie z Trójmiasta za-

planowano wizytę w Urzędzie  
Gminy w Łęce Opatowskiej gdzie 
odbyło się spotkanie z Wójtem 
Gminy, który wręczył wszystkim 
drobne upominki w tym album 
zawierający zdjęcia zabytków 
a także obiektów użytkowych i 
przyrodniczych położonych na 
terenie gminy. Pracownicy Urzę-
du w Újlőrincfalva mieli również 
możliwość zapoznania się z pra-
cą Urzędu Gminy w Łęce Opa-
towskiej. Po wizycie w Urzędzie 
OSP w Łęce Opatowskiej zor-
ganizowało pokaz strażacki do-
tyczący ratowania poszkodowa-
nego uwięzionego w pojeździe. 
Po pokazie delegacja węgierska 
wraz z polską młodzieżą i przed-
stawicielami gminy udała się do 
Kępna gdzie miała możliwość 
zwiedzenia miasta i dokonania 
zakupów.

Wieczorem zorganizowano po-
żegnalnego grilla gdzie delega-
cja z zaprzyjaźnionej partnerskiej 
gminy spotkała się z miejscowymi 
radnymi.

W sobotę 19 lipca Wójt Gmi-
ny Witold Jankowski i Przewod-
niczący Rady Gminy Zdzisław 
Kłodnicki pożegnali węgierskich 
przyjaciół dostając jednocześnie 
zaproszenie na przyszły rok do 
odwiedzenia partnerskiej gminy 
Újlőrincfalva.

/red/

XXVI Zwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej w Kępnie

Obrady XXVI Sesji Zwyczajnej Rady 
Miejskiej w Kepnie odbyły się dnia 31 
lipca 2008 r. Na obrady przybył poseł 
Racki. Po przyjęciu porządku obrad i 
protokołu z poprzedniej rady powo-
łano Komisje Uchwał i Wniosków. Jak 
zawsze burmistrz przekazał informa-
cję z prac Burmistrza i UMiG w Kęp-
nie. Po czym przystąpiono do podję-
cia uchwał w sprawach:

-nadania nazwy ulicom w mieście 
Kępno w związku z przeznaczeniem 
kolejnych gruntów pod budownic-
two mieszkaniowe i wydzielenie z 
nich  gruntów pod drogi dojazdowe. 
Nowa ulica to „ Letnia” stanowi odga-
łęzienie ul. P.Potworowskiego. Nazwę 
zaproponowało TMZK. Druga nowa 
ulica „ Jesienna” to odnoga ulicy Let-
niej w sąsiedztwie ulicy Wiosennej.

- nadania nazwy rondu w mieście 
Kepno. Rondo przy zbiegu ulic: Gra-
nicznej, Młyńskiej i Długiej otrzymało 
nazwę „ Rondo Kombatantów”

-zmian w budżecie Gminy Kęp-
no na rok 2008. Ustala się docho-
dy budżetu Gminy Kępno na rok 
2008 w wysokości 53.199.156,00 złz 
tego: 1) dochody bieżące w kwocie 
51.306.886,00 zł, 2).dochody ma-
jątkowe w kwocie 1.892.270,00 zł. 
Ustala się wydatki budżetu Gminy 
Kepno na rok 2008 w wysokości: 
58.009.048, 00 zł z tego: 1) wydatki 
bieżące w wysokości 45.751.192,00 
zł na : a)wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 21.774.671,00 zł, b) 
dotacje 2.220.777,00 zł,c) wydatki na 
obsługę długu 200.000,00 zł,2) wydat-
ki majątkowe w 2008 r. w wysokości 
12.257.856,00 zł. Deficyt budżetu w 
kwocie 4.809.892,00 zł zostanie sfi-
nansowany przychodami pochodzą-
cymi: 1) zaciągniętych kredytów i 
pożyczek w kwocie 3.972.288 zł,2)wol-

nych środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu Gminy Kępno, wynikających 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych 837.604 zł. Ustala się limit 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek w kwocie 4.972.288zł 
ztego na: 1)pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu 1.000.000,00zł, 2) finanso-
wanie planowanego deficytu budże-
tu 3.972.288,00 zł

- w sprawie zmian w programie 
gospodarczym Gminy Kępno opra-
cowanym w formie ” Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego Gminy 
Kępno na lata 2007 – 2011”

- zmieniająca uchwałę nr XII
/63/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z 
dnia 30 sierpnia2007 roku w sprawie 
zaciągnięcia pozyczki w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Zatwierdzenia bilansu skonsolido-
wanego Gminy Kępno za rok 2007.

Objęcia dodatkowych udziałów 
przez Gminę Kępno w podwyższo-

nym kapitale zakładowym Spółki 
„ Wodociągi Kępińskie” Sp.z o.o. 
Kwota o której mowa w uchwale 
przeznaczona jest na sfinansowanie: 
wykonania sieci wodociągowe i ka-
nalizacji sanitarnej na ul. Tęczowej, 
wykonanie sieci wodociągowej na ul. 
Letniej, wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej na ul. Zacisze.

- oddania w użyczenie nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Kępno na rzecz Kępińskiego 
składowiska Odpadów Komunalnych 
w Mianowicach.

Określenia sumy zobowiązań na 
rok 2009, które Burmistrz MiG 
Kępno może samodzielnie zaciągać 
w zakresie finansowania kosztów 
przejazdu uczniów do szkół na tere-
nie Gminy Kępno w roku szkolnym 
2008/2009

- utworzenia Kępińskiego Ośrodka 
Kultury. 

Zapytania i odpowiedzi. Po wyczer-
paniu porządku obrad sesję zakoń-
czono.

red
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Wakacyjne wędrówki 
w bibliotece cz.2

W Bibliotece Publicznej w Brali-
nie przygotowana została wystawa 
prezentowana w ramach kolejne-
go cyklu wystaw pt. Wakacyjne 
wędrówki w bibliotece. Tym ra-
zem ekspozycja ukazuje niebieski 
szlak turystyczny (wyznakowany) 
przebiegający przez teren Gmi-
ny Bralin. Szlak ten liczy około 
35 kilometrów i biegnie z Kępna 
(dworzec główny – „Kopiec” – 
Osiedle Przemysława) – Chojęcin 

– Pólko – Bralin – Utrata – Mielę-
cin – Marcinki – Trzy Kamienie – 
Kobyla Góra. Ekspozycja ukazuje 
historię miejscowości leżących 
na szlaku  przebiegającym przez 
naszą gminę. Ponadto całość 
okraszona została fotografiami, 
folderami, książkami o regionie 
oraz barwnymi mapkami, które 
mogą okazać się pomocne dla 
amatorów letnich wędrówek. 

MK

28-latek niszczył 
miejskie klomby 

W piątek, 1 sierpnia funkcjo-
nariusze Sekcji Prewencji KPP 
w Kępnie ustalili, sprawcę, który 
w nocy z 28/29 lipca tego roku 
zniszczył kwiaty znajdujące się w 
miejskich kwietnikach przy ul. 
Sienkiewicza. Sprawcą okazał się 
28-letni mieszkaniec Kępna. Męż-
czyzna wracając z nocnych wojaży 
zabawiał się w „ogrodnika”. 

-Godnym podkreślenia jest fakt, 
iż mężczyzna ten został ustalo-
ny dzięki informacji udzielonej 

przez jedną z mieszkanek Kęp-
na mówią policjanci. - Kobieta 
widząc dewastację, wykazała się 
dużą odpowiedzialnością  i nie 
pozostała bezczynna, informu-
jąc o całym zdarzeniu Dyżurne-
go KPP w Kępnie. 

Sprawca naprawił uszkodzone 
mienie dokonując nasadzenia 
kwiatów oraz został  ukarany 
mandatem karnym kredytowa-
nym. 

NoM

Złapali złodzieja paliwa
Policjanci Sekcji Kryminalnej KPP w Kępnie, w związku 

z podjętymi działaniami operacyjnymi, ustalili i zatrzymali 
sprawcę kradzieży oleju napędowego, która miała miejsce w 

maju 2008 roku, w m. Wygoda Turkowska. 

Ustalono, iż przestępstwa tego 
dokonał 28-letni mieszkaniec po-
wiatu krotoszyńskiego. Podróżu-
jąc krajową „ósemką”, zauważył 
dwa stojące samochody, pierw-
szy z nich należał do Państwowej 
Straży Pożarnej w Oleśnicy, drugi 
natomiast do właściciela prywat-
nego-mieszkańca powiatu oleśnic-
kiego. Mężczyzna „zainteresował” 

się nimi - gdyż potrzebne było mu 
paliwo, w związku z czym z dwóch 
pojazdów zabrał w celu przywłasz-
czenia, spuszczając do plastiko-
wych baniaków, łącznie 550 litrów 
oleju napędowego, o wartości ok. 
2.500,00 zł. Sprawca został osa-
dzony w PDOZ. Postępowanie 
prowadzi KPP w Kępnie. 

NoM

Trzcinica

 Uchwalono zmiany w Miejscowych  
Planach Zagospodarowania  Przestrzennego
22 lipca 2008 odbyła się  XXIII 

sesja Rady Gminy Trzcinica .  
Po otwarciu sesji, przywitaniu 

gości  i przyjęciu porządku ob-
rad przez przewodniczącego 
Rady Gminy Zdzisława Miko-
łajczyka, Wójt Gminy Grzegorz 
Hadzik złożył sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej oraz 
z realizacji uchwał podjętych na 
XXII Sesji Rady Gminy. 

W okresie  sprawozdawczym 
przystąpiono do wykonania 
konserwacji dróg asfaltowych 
w m. Teklin, Laski ul. Granicz-
na i Armii Krajowej w Trzcinicy  
ul. Szkolnej,  drogi Piotrówka- 
Hanobry oraz Pomiany - Krok. 
Wykonano budowę oświetlenia 
ulicznego w m. Laski  Osiedle 
Nowe oraz ul. Kępińska., po-
łożono kostkę podbrukową na 
placu przed Agronomówka, roz-
strzygnięto przetarg na wykona-
nie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na modernizacje 
zaopatrzenia w wodę z wodocią-
gów  w tym hydrofornie w Trzci-
nicy w Gminie Trzcinica – koszt 
dokumentacji  wynosi 91.988 zł., 
obecnie trwają prace budowlane 
przy budowie wodociągu prze-
syłkowego z m. Trzcinica do m. 
Piotrówka.  W okresie  sprawoz-
dawczym  zostały wydane czte-
ry  Zarządzenia Wójta Gminy, 
a dotyczące  powołania  składu 
osobowego komisji opiniującej 
przyznawania stypendium dla 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum,  oraz w sprawie 
ustalenia wysokości stypendium. 
W okresie od 26 czerwca do 22 
lipca br. dokonano sześciu  wpi-
sów  do ewidencji działalności 

gospodarczej oraz dokonano 
trzech wykreśleń z ewidencji.  
Po złożeniu  sprawozdania przez 
wójta  Rada Gminy przystąpiła 
do podejmowania uchwał. Pod-
czas sesji podjęto 7 uchwał, któ-
re dotyczyły przystąpienia Gminy 
Trzcinica do Stowarzyszenia Lo-
kalna Organizacja Turystyczna 
„Lasy Rychtalskie” z siedzibą w 
Siemianicach. Ustalono, że Gmi-
nę Trzcinica w stowarzyszeniu 
reprezentować będzie kierownik 
Referatu Gospodarki Gruntami, 
Przestrzennej, Komunalnej, Rol-
nictwa BHP i Ochrony Środo-
wiska Andrzej Stryjakiewicz. Ko-
lejnymi uchwałami jakie zostały 
podjęte przez  Radę  były uchwa-
ły w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
ru obejmującego osadę Nowa 
Wieś oraz wschodnią  część wsi 
Trzcinica. Rada Gminy podję-
ła również uchwałę  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 

zmian „ miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go wschodniej części wsi Trzci-
nica” dla obszaru położonego w 
północnej części wsi. Dokonano 
zmiany uchwały w sprawie opłat 
za świadczenia w prowadzo-
nych przez Gminę Trzcinica 
przedszkolach samorządowych. 
Od września 2008 roku opłata 
obejmująca część wydatków rze-
czowych związanych z funkcjo-
nowaniem przedszkoli  wynosić 
będzie 60 zł. miesięcznie. Pod-
jęto również uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Kępińskiego. Wyso-
kość udzielonej pomocy wynosi 
8.243 zł i jest przeznaczona na 
wykonanie prac związanych z 
remontem chodnika usytuowa-
nego wzdłuż drogi powiatowej 
w miejscowości Trzcinica ul. 
Jana Pawła II. Dokonano rów-
nież zmian budżetu i w budżecie 
Gminy na 2008 r. 

dg

Policja odnalazła poszukiwanych
Siedem osób poszukiwanych przez sądy i komorników sadowych zatrzymali w minionym 

tygodniu policjanci z Kępna. Działania prowadzone były w ramach akcji ,,Poszukiwany’’. 

Funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Kępnie, za-
trzymali  trzy osoby poszukiwa-
ne przez Komornika Sądowego, 
celem ustalenia miejsca pobytu 
dla celów prawnych. Wśród nich 
było dwóch  mieszkańców gm. 
Łęka Opatowska w wieku 21 i 47 
lat, oraz jeden mieszkaniec gm. 
Baranów w wieku 34 lat. W kolej-
nym dniu działań policjanci za-
trzymali czterech poszukiwanych 
mężczyzn, dwóch z nich- miesz-
kańców gm. Kępno  w wieku 41 
i 58 lat, przez Sąd Rejonowy w 
Kępnie celem doprowadzenia 
do Aresztu Śledczego lub Za-
kładu Karnego. Wpadło także 
dwóch kolejnych -mieszkańców 
gm. Kępno i Łęka Opatowska  w  
wieku 30 i 36 lat Oni poszukiwani 
byli przez Komornika Sądowego. 

NoM
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Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi 
pod Kępnem na praktyce zagranicznej w Niemczech

W roku szkolnym 2007/2008 
w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Słupi pod Kępnem 
przygotowano grupę 8 uczniów 
klasy III Technikum Agrobiz-
nesu / Technikum Rolniczego 
na 3-miesięczną praktykę za-
graniczną do Niemiec w Dolnej 
Saksonii, w powiatach Gifhorn, 
Harburg i Cuxhaven. Każda 
grupa będzie miała niemiec-
kiego opiekuna, którym będzie 
pracownik Dolnosaksońskiej 
Izby Rolniczej.

Rozmowa kwalifikacyjna odby-
ła się 26 lutego 2008 r. w siedzi-
bie Towarzystwa Umiejętności 
Rolniczych w Poznaniu. Przed 
rozmową kwalifikacyjną zainte-
resowani uczestniczyli w kursie 
językowym z języka niemieckie-
go prowadzonym w szkole przez 
lektora języka niemieckiego.

W wyniku postępowania kwali-
fikacyjnego na praktykę zostali 
zakwalifikowani:

Augustynek Przemysław z 
Krzyżownik, gmina Rychtal,

Balcer Szymon z Mroczenia, 
gmina Baranów,

Gąszczak Szymon z Trzebnia, 
gmina Łęka Opatowska,

Karolewska Joanna z Darnow-
ca, gmina Rychtal,

Kubiak Jarosław ze Słupi pod 
Kępnem, gmina Baranów,

Zagórna Justyna z Krzyża, gmi-
na Czastary.

Praktykę organizuje Towarzy-
stwo Umiejętności Rolniczych 
„TUR” w Poznaniu we współ-
pracy:

w Polsce z Wielkopolską Izbą 
Rolniczą,

w Niemczech z Dolnosaksoń-
ską Izbą Rolniczą i Szkołą DEU-
LA w Nienburgu.

W trakcie szkolenia praktykant 

ma zagwarantowane:
zakwaterowanie i pełne wyży-

wienie – praktykanci mieszkają 
w rodzinach niemieckich rolni-
ków na prawach domownika,

dietę miesięczną w wysokości 
200 EURO,

ubezpieczenie od chorób i na-
stępstw nieszczęśliwych wypad-
ków.

Warunkiem wyjazdu na prak-
tykę jest posiadanie:

w przypadku chłopców prawa 
jazdy kategorii B i T,

w przypadku dziewcząt prawa 
jazdy kategorii B.

W trakcie pobytu na prak-
tyce każdy praktykant będzie 
prowadził dziennik praktyki, 
który otrzyma podczas szkole-
nia wprowadzającego w Szkole 
DEULA. Przed końcem prakty-
ki, dziennik sprawdzi niemiecki 
opiekun. 

Kolejne spotkanie przyszłych 
praktykantów odbyło się 16 
czerwca 2008 r. w Poznaniu. 
Podczas spotkania:

Praktykanci wysłuchali in-
formacji dotyczącej Niemiec, 
a przede wszystkim rolnictwa 
tego kraju,

Młodzież otrzymała szczegó-
łowe informacje dotyczące go-
spodarstw w których odbędzie 
praktykę.

Ostatecznie na praktykę w 
dniu 26 czerwca 2008 r. luksu-
sowym autobusem marki „Sola-
ris”, wyjechało czterech uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Słupi pod Kępnem: 

Balcer Szymon z Mroczenia, 
gmina Baranów,

Karolewska Joanna z Darnow-
ca, gmina Rychtal,

Kubiak Jarosław ze Słupi pod 
Kępnem, gmina Baranów,

Zagórna Justyna z Krzyża, gmi-

na Czastary.

Po przyjeździe do Niemiec 
praktykanci przez tydzień prze-
bywali w Ośrodku Szkolenio-
wym DEULA w Nienburgu, a 
następnie rozpoczęli praktykę, 
każdy u innego rolnika w go-
spodarstwach Dolnej Saksonii:

1. Karolewska Joanna w Ho-
itlingen niedaleko Tiddische, 
powiat Gifhorn. Jej gospodar-
stwo, w którym odbywa prakty-
kę, zajmuje powierzchnię 160 
ha, w tym 30 ha stanowią buraki 
cukrowe, 30 ha zajmuje uprawa 
kukurydzy, a 100 ha przypada 
na uprawę zbóż. W produkcji 
zwierzęcej rolnik specjalizuje 
się w produkcji prosiąt od 400 
sztuk loch. 

2. Szymon Balcer w Voitze 
Salawedeler niedaleko Tülau, 
powiat Gifhorn. Gospodar-
stwo jego rolnika zajmuje po-
wierzchnię 190 ha, w tym 30 ha 
stanowi uprawa ziemniaków, 

20 ha buraków cukrowych, 60 
ha przypada na zboża, a 80 ha 
to uprawa kukurydzy. W pro-
dukcji zwierzęcej rolnik hoduje 
ok. 700 sztuk tuczników. Do-
datkowo jest jednym z pięciu 
właścicieli biogazowni, która 
wytwarza energię ekologiczną 
z kiszonki z kukurydzy, obor-
nika i gnojówki. Biogazownia 
wykorzystująca surowce odna-
wialne pozyskiwane z rolnictwa 
to bardzo nowoczesny sposób 
pozyskiwania energii, który 
można by rozpowszechnić rów-
nież w naszym kraju. W bliskim 
sąsiedztwie Szymona Balcera na 
praktyce jest Michał Wójtowicz 
z Bierutowa, którego rolnik ma 
gospodarstwo o powierzchni 85 
ha, w tym 55 ha kukurydzy, 10 
ha buraków cukrowych, 20 ha 
łąki. Jego szef jest także jednym 
ze współwłaścicieli biogazowni.

3. Jarosław Kubiak w Tülau, 
powiat Gifhorn. Gospodarstwo 
jego rolnika zajmuje powierzch-
nię 150 ha, w tym 53 ha stanowi 
uprawa zbóż, 17 ha buraki cu-
krowe, 33 ha to uprawa cebuli, a 
42 ha ziemniaków. W produkcji 
zwierzęcej rolnik hoduje około 
150 sztuk tuczników. 

4. Zagórna Justyna w Nie-

derblockland niedaleko Bre-
men, powiat Cuxhaven. W 
jej gospodarstwie dodatkową 
działalnością poza typowym 
gospodarstwem rolniczym jest 
prowadzenie agroturystyki, co 
stanowi ciekawą formę pozyski-
wania dochodów w rolnictwie. 
Rozwój agroturystyki w Polsce 
jest jak najbardziej wskazany 

zwłaszcza ze względu na to, że w 
naszym kraju występuje znacz-
nie więcej miejsc nieskażonych 
cywilizacją, niż na przykład w 
Niemczech.

W wolnym czasie praktykanci 
mieszkający blisko siebie spoty-
kają się z kolegami, co stanowi 
okazję do wymiany poglądów 
na temat praktyki. Wszyscy 
praktykanci z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Słupi 
pod Kępnem są zadowoleni 
z praktyki. Jak sami twierdzą 
jest dużo pracy, tak jak w każ-
dym gospodarstwie, również 

w Polsce, w gospodarstwach 
ich rodziców. Możliwość reali-
zowania praktyki zagranicznej 
jest okazją między innymi do 
porównania polskiego rolnic-
twa z rolnictwem przodujące-
go kraju Unii Europejskiej i 
okazją do wprowadzenia cie-
kawych rozwiązań w gospodar-
stwach rodziców praktykan-

tów, po powrocie młodzieży z 
praktyki na koniec września. 

  Przeciętny dzień prak-
tyki rozpoczyna się około go-
dziny 6.30 i trwa do godziny 
19.00. W czasie pracy prakty-
kanci mają 4 przerwy w cią-
gu dnia. Później czas wolny, 
między innymi na kontakty z 
kolegami mieszkającymi w są-
siednich miejscowościach.

 Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku szkolnym 
praktyka zagraniczna będzie 
cieszyła się jeszcze większym 
zainteresowaniem uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Słupi pod Kępnem 
i przyczyni się do wzrostu za-
interesowania kształceniem 
przyszłych następców gospo-
darstw na kierunkach rolni-
czych.

Program praktyki przewiduje, 
że po jej zakończeniu 30 wrze-
śnia 2008 r. każdy praktykant 
otrzyma niemiecki certyfikat i 
zaświadczenie oraz polski dy-
plom, co jest warunkiem zali-
czenia całej praktyki.

Kierownik Szkolenia 
Praktycznego

mgr inż. Jan Kokot
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Niosą pieśń i radość tym, którzy jej potrzebują
„Szczęśliwie i radośnie żyć na świecie, gdy dobro można siać. Pomagać zawsze ludziom i dawać a nie brać.Radosne serce łzy ociera, 

w radosnym sercu miłość szczera,więc radosne serce chciejmy zawsze mieć.”

Marianna Mróz seniorka w 
tym roku ma 105 lat

Zarząd Rejonowy Związku Emery-
tów w Bralinie z zespołem śpiewa-
czym „ Ale Babki” zawitał z pieśnią 
i piosenką do Domów Pomocy 
Społecznej w powiecie kępińskim 
do Rzetni i w powiecie ostrzeszow-
skim do Marszałek w słoneczny 
piękny czwartek dnia 31 sierpnia 
2008 roku. O godz.9.30 wyruszyli 
z Bralina autokarem Przejazd za-
sponsorowany przez gminę Bralin. 
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 
jest stacjonarną, powiatową jednost-
ką, atrakcyjnie położoną,  przezna-
czoną dla osób dorosłych, obojga 
płci, przewlekle somatycznie cho-
rych. W Dom Pomocy Społecznej w 
Rzetni mieści się na terenie parku 
o pow.4,64 ha. W skład obiektów 
wchodzą: budynek mieszkalny zwa-
ny pawilonem, budynek administra-
cyjno-gospodarczy -pałac,  budynek 
pro morte, budynek wraz z agrega-
tem prądotwórczym, oczyszczalnia 
ścieków, garaże dla pojazdów.W 
progach pawilonu witała gości kie-
rownik Małgorzata Wiśniewska. 
Nieco później  do kaplicy gdzie od-
bywał się koncert przybył dyrektor 
Wacław Waliszewski, który witając 
gości podziękował za dar jaki zespół 
niesie razem z piosenką. „ Wiem, 
że takie spotkania przynoszą Wam 
radość, wię nie załujcie braw i za-
proście zespół do nas na spotkanie 
z kolędami. „Niezależnie od tego, 
kto tu by przyjechał to dla tych ludzi 

samotnych, schorowanych jest wiel-
kie wydarzenie. Oni się cieszą i my 
również. Staramy się w miarę mozli-
wości zapraszać zespoły i ciekawych 
ludzi, chcemy by ci ludzie czuli się 
jak wdomu, ale niestety to jest insty-
tucja. Staramy się zapewnić warunki 
zblizone do rodzinnych, bezpiecz-
nego i godnego życia”.W DPS-ie za-
pewniamy całodobową opiekę oraz 
usługi, które zaspokajają niezbędne 
potrzeby bytowe, opiekuńcze, zdro-
wotne, społeczne i religijne miesz-
kańców. Zakres i poziom świadczeń 
Domu dostosowywany jest do zin-
dywidualizowanych potrzeb miesz-
kańców. Pawilon przeznaczony jest 
wyłącznie na potrzeby mieszkań-
ców. Są tam pokoje mieszkalne, sto-
łówka,” - powiedział W. Waliszewski. 
kaplica, rehabilitacja, salki terapii 
zajęciowej, kawiarenka-biblioteka, 
łazienki. W pokojach mieszka od 2 
do 4 osób. Wyposażenie pokoi sta-
nowi niezbędny sprzęt: tapczany lub 
łóżka, szafki nocne, stoły, krzesła, 
fotele, radia, telewizory. Przebywa 
tu 68 osób. Pracuje tu  w trybie trzy-
zmianowym 45 osób. Praca jest cięż-
ka. „Dom jest przeznaczony dla osób 
somatycznie chorych , są tu osoby w 
starszym wieku, są też chłopcy z nie-
sprawnością intelektualną, jest ich 
15.Oni pozostają tu z racji zasiedze-
nia. Walczyliśmy , by pozostawić ich 
tutaj bo się zżyli ze środowiskiem a 
przeniesieniem wyrządzilibyśmy im 

tylko szkodę. Robimy popołudniów-
ki terapeutyczne, wczoraj byliśmy 
na basenie w Ostrzeszowie, jeździ-
my do mini ZOO w Niedźwiedziu. 
Cieszymy się, że mamy takich przy-
jaciół w Bralinie, którzy koncertują 
dla podopiecznych za darmo z po-
trzemy serca wnosząc wiele radości 
w życie mieszkańców DPS.” - powie-
działa M. Wiśniewska. Najmłodszy 
mieszkaniec ma lat 22 a najstarszy 92 
lata. Pieśni, piosenki, monologi,tak 
bardzo wzruszyły serca podopiecz-
nych, że zespół widząc ich wspólne 
zaangażowanie, śpiewanie wykonali 
kilka dodatkowych piosenek. 

Potem obiad w barze pod Ostrze-
szowem i przejazd do Marszałek.
Historia budynków, w których obec-
nie swoją działalność prowadzi Dom 
Pomocy Społecznej jest bardzo cie-
kawa. Pod koniec XIX w. a ściślej w 
1897r. hr. von Bismarck vel Bohlen 
siostra kanclerza Bismarcka, które-
go określano „ żelaznym”, po stracie 
męża postanawia zająć się działalno-
ścią charytatywną, a ściślej założyć 
sierociniec dla dziewczynek. Tak 
powstaje kompleks stylowych bu-
dynków. Sierociniec w Marszałkach 
prowadzony był do 1918 r. Po uzy-
skaniu przez Polskę niepodległości, 
hr. Bohlen likwiduje sierociniec i 
wraca do Niemiec. Majątek zostaje 
sprzedany. Niestety po kilku latach 
jego nowy właściciel bankrutuje i 
Urząd Ziemski w Poznaniu przej-
muje włości.W 1921r. za zasługi dla 
Ojczyzny ziemię wraz z budynkami 
otrzymuje pułkownik Mamica - ka-
pelan wojskowy , który w latach trzy-
dziestych XX w. sprzedaje majątek 
księżom Salezjanom. Od tej pory za-
czyna się drugi okres dla Marszałek. 
Właśnie dzięki Salezjanom ośrodek 
tętni życiem. Salezjanie brutalnie 
wyrzuceni przez okupanta zmuszeni 
są opuścić Marszałki. W 1952r. pod-
jęto decyzję o utworzeniu Domu 
Starców dla 180 osób kobiet i męż-
czyzn . Były to bardzo trudne lata 
dla pensjonariuszy i pracowników. 
Zbyt dobrze pamiętający krzywdę 
księży, okoliczni mieszkańcy wrogo 
nastawieni byli do placówki. Wiele 
lat musiało upłynąć, aby wzajemna 
niechęć ustąpiła zrozumieniu. Sale-
zjanie po wielu latach bezskutecznej 
walki o odzyskanie dóbr widząc, że 
cóż winni są starzy nieszczęśliwi lu-
dzie, zaczęli odwiedzać ich, niosąc 
duchową posługę. W końcu pracę 
znalazły tu siostry zakonne Elżbie-
tanki.Właśnie one przyczyniły sie do 
pojednania między wsią, salezjana-
mi, a podopiecznymi i pracownika-
mi z Domu Starców. Siostry nie tyl-
ko pełniły funkcje pielęgniarek, ale 
były powiernikami podopiecznych. 

Czuwały i dbały o nich. Ponadto 
wbrew zakazom powoli wprowadza-
ły do życia zakładowego modlitwę, 

organizowały wyjścia do Kościoła. 
Z czasem oblicze Domu zmienia 
się w wyniku systematycznych prac 
modernizacyjno – remontowych. 
Budynek wyposażono w odpowied-
nia liczbę pokoi, łazienek, toalet 
oraz inne niezbędne pomieszczania 
(sala kominkowa, stołówka, kuchen-
ki podręczne, warsztat terapii. W 
tego typu placówkach niewielu było 
chętnych ludzi do podjęcia pracy, 
zresztą bardzo marnie opłacanej. 
W końcu pracę znalazły tu siostry 
zakonne Elżbietanki, zmuszone do 
opuszczenia swojego szpitala miesz-
czącego się przy ulicy Łąkowej w 
Poznaniu. Właśnie one przyczyniły 
sie do pojednania między wsią, sa-
lezjanami, a podopiecznymi i pra-
cownikami z Domu Starców. Siostry 
nie tylko pełniły funkcje pielę-
gniarek, ale były powiernikami 
podopiecznych. Czuwały i dbały o 
nich. Ponadto wbrew zakazom po-
woli wprowadzały do życia zakłado-
wego modlitwę, organizowały wyj-
ścia do Kościoła. Z czasem oblicze 
Domu zmienia się w wyniku syste-
matycznych prac modernizacyjno 
- remontowych, placówka staje się 
nowoczesną, odpowiadającą obo-
wiązującym standardom. Budynek 
wyposażono w odpowiednia liczbę 
pokoi, łazienek, toalet oraz inne 
niezbędne pomieszczania (sala 
kominkowa, stołówka, kuchenki 
podręczne, warsztat terapii zajęcio-
wej, kawiarenkę. W okresie blisko 
50 - letniej działalności jednostka 
jest kilkakrotnie reorganizowana, 
z Domu Starców dla 180 osób staje 
się Domem Pomocy Społecznej dla 
przewlekle somatycznie chorych 
obecnie dla 140 mieszkańców.  Naj-
ważniejszym celem Domu jest stwo-
rzenie jego mieszkańcom poczucia 
bezpieczeństwa, spokoju, miłej i 
ciepłej atmosfery.  Dom znany jest 
nie tylko w obrębie województwa 

wielkopolskiego, ale też i poza jego 
granicami wielu mieszkańców po-
chodzi z równych zakątków Polski. 

Dom współpracuje z wieloma ośrod-
kami, instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi .Od końca 2007 r. 
rozpoczęło działalność stowarzysze-
nie „SENIOR” powołane do życia 
przez mieszkańców i pracowników 
Domu. Zespół „ Ale Babki” wystą-
pił z podobnym koncertem  jak w 
Rzetni. Były piosenki , pieśni reli-
gijne, monologi o życiu emerytów, 
rady nie od paradyi pieśni sławiące 
ziemie bralińską i hymn Sanktru-
arium na Pólku, gdzie co roku we 
wrzesniu spotykają się schorowa-
ni na wspólnej modlitwie. Zespół 
niesie piesni bralińskie po wielu 
powiatach sławiąc swoja małą ojczy-
znę a piosenkami docierają do za-
kamarków najskrytszych w sercach 
ludzi jesieni mocno schorowanych, 
ale zwsze pełnych wiary i nadziei.
Na zakończenie wspólny posiłek i 
specjały z grilla. Trzeba dodać, że 
w Marszałkach mieszka sędziwa se-
niorka Marianna Mróz licząca sobie 
105 lat, urodzona w Niemczech. 

MaŁa
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Grębanin

TURNIEJ SOŁECTW
W niedzielę 03 sierpnia roze-

grano na boisku sportowym w 
Grębaninie Turniej Sołectw. Im-
preza firmowana wspólnie przez 
GKS „Grębanin” i Urząd Gminy 
w Baranowie opiera się na rywa-
lizacji miejscowości sołeckich 
tworzących gminę Baranów. 

W sportowej zabawie zmierzyło 
się 8 zespołów. Mieszkańcy za-
grzewani do walki przez swoich 
sołtysów rywalizowali w wielu 
niezwykle spektakularnych kon-
kurencjach. Począwszy od rzuca-
nia snopkiem, wbijania gwoździ 
jak najmniejszą ilością uderzeń 
młotka, po wyścigi rowerowe, 
ale przy zastosowaniu zasady 
wedle, której wygrywa ten, któ-
ry dojedzie najwolniej do mety. 
Po biegi w workach, wyścigi ta-
czek, drużynowe przeciąganie 
liny. Wraz z każdą konkurencją 
sukcesywnie rosły również emo-
cje. W turniejowe szranki stanęli 
także sami sołtysi, którzy rywali-
zowali m.in. w rzucie beretem, 
dyscyplinie zdobywającej coraz 
większą popularność. Zwień-
czeniem całego dnia sportowej 
rywalizacji było uroczyste wrę-
czenie pucharów najlepszym 
drużynom biorącym udział w 
turnieju. Najwięcej punktów w 
poszczególnych konkurencjach 
zdobyli reprezentanci Grębani-
na, drugi stopień podium dla 
Marianki Mroczeńskiej, jednej 
z najmniejszych miejscowości w 
gminie, ale o jakim zapale i za-
cięciu do walki. Trzecie miejsce 
zdobyli mieszkańcy Baranowa. 
Puchary, dyplomy nie były jed-
nak tego dnia najważniejsze, 
liczyło się współzawodnictwo i 
chęć zaprezentowania swojej 
miejscowości.

/red/

Przyjaźń to rzecz nieoceniona,
 ale jakże piękna 
„Uczyń dobro, rzuć je w wir morski, 

Bóg sam postanowi kiedy je wyłowić”

Jest takie banalne stwierdzenie - 
a mimo to nadal prawdziwe: życie 
nie jest bajką ! Zatem nie zawsze 
wszystko układa się pięknie. Przy-
chodzą chwile, gdzie ni stąd ni 
zowąd coś nagle się zmienia, życie 
za sprawą losu pisze nowy scena-
riusz. To tak jak z piękną pogodą, 
po której nagle zaczyna się burza, 
która zabierze lub zniszczy to co 
mamy najcenniejszego. Nie ma nic 
straszniejszego od poczucia niemo-
cy działania. Oby ta niemożność 
była tylko złudą, złym snem, po 
którym następuje przebudzenie... 
W Kępnie właściciel PUBu miał 
zamiar zniemić lokum, plany jego 
pokrzyżował wypadek. Jednak w 
piątek dnia 1 sierpnia PUB META 
został przeniesiony z dawnej ulicy 
Warszawskiej na ul. Strumykową, 
dzięki pomocy i zaangażowaniu 
przyjaciół. Właściciel PUBu Piotr 
Subalski po wypadku przebywa w 
szpitalu. Dość duża grupa prawdzi-
wych przyjaciół a takich poznajemy 
w biedzie jak mówi pewna mądrość 
życiowa, by pomóc koledze dokoń-
czyli rozpoczęte dzieło przygoto-

wania nowego lokum wraz z wy-
strojem wnętrza. Wspólnymi siłami 
dokonali szlachetnego czynu jaki w 
dzisiejszym społeczeństwie rzadko 
się zdarza, a mianowicie dokończyli 
rozpoczęty remont tak , by otwarcie 
nastąpiło w planowanym terminie. 
Zatem można powiedzieć przyjaźń 
- ta prawdziwa - trwa. Trwa - bo 
przyjaciel mieszka w nas - ma swoje 
mieszkanie w sercu - zawsze i mimo 
wszystko. Przyjaciół było wielu, ale 
jak powiedziała żona pragną pozo-
stać anonimowi. Od godziny 18—
tej do PUBu przybywali znajomi z 
zaciekawieniem oglądali i podziwia-
li nowe lokum dzieło przyjacielskich 
rąk. Na ręce żony składali właścicie-
lowi życzenia szybkiego powrotu 
do zdrowia. Zaś o przyjaźni można 
mówić wiele, tutaj więcej na rzecz 
przyjaźni zrobiono niż mówiono. 
W dniu otwarcia serwowane napoje 
były nieco tańsze a wieczorem tuż 
przed zamknięciem niebo rozjaśniły 
fajerwerki. Niech PUB tętni życiem 
i stanowi przesłanie, że prawdziwa 
przyjaźń czyni „cuda”. 

MaŁa
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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

Paliwowi oszuści 
pod sąd

Nawet na 10 lat mogą spędzić w więzieniu wielkopolscy 
biznesmeni, którzy są podejrzani w aferze paliwowej. Oszczuści 

narazili Skarb Państwa na około 90 milionów złotych strat.

Kilka lat temu mężczyźni spro-
wadzali do Polski zużyty olej 
lotniczy, a sprzedawali jako olej 
opałowy - w całym kraju. Aby 
uwiarygodnić swoja działalność, 
założyli firmy na całym świecie i 
pod ich szyldem upłynniali fałszy-
we paliwo. 4 lata temu wszczęto 
śledztwo. Okazało się wyjątkowo 
żmudne. A tymczasem ostrowska 

prokuratura, która je prowadzi, 
poprosiła o pomoc prawną bie-
głych ze Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Łotwy i Litwy. 
W sumie w aferę paliwową jest za-
mieszanych co najmniej 25 osób. 
Prokuratura w ramach śledztwa 
zabezpieczyła jednak część ma-
jątku (m.in. samolot i jacht). 

NoM

W ataku szału 
zniszczył rower

25-letni wandal wpadł w czwartek, 30 lipca w ręce kępińskich 
policjantów. Mężczyzna dostał ataku szału pod jednym ze skle-

pów w miejscowości Mroczeń. 

Nie wiedzieć czemu zaczął w 
pewnym momencie kopać, a 
później rzucać zaparkowanym 
tam rowerem. Poszkodowany 
właściciel wyceni straty spowo-
dowane zniszczeniem na kwotę 
300 złotych. Sprawca, 25 -letni 
mężczyzna, mieszkaniec gmi-
ny Baranów został zatrzymany 

przez funkcjonariuszy Sekcji 
Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji z Kępna. Wandal nie po-
trafił racjonalnie wytłumaczyć 
swojego zachowania. Po złoże-
niu wyjaśnień został zwolniony 
do domu. Będzie odpowiadał za 
zniszczenie mienia. 

NoM

Sex w wielkim 
mieście
Od 15 lat 
Film z napisami 
Gatunek: Komedia, Komedia romantyczna
Reżyseria: Michael Patrick King
Scenariusz: Michael Patrick King
Obsada: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis
Rok produkcji: 2008
Produkcja: USA
Długość: 148 min.

W kinie SOKOLNIA  od 08-13.08.2008r.
/pt-śr/

Godz. seansów:  17.00 i 19.30;
Cena biletów: 12zł

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), utalentowana pisar-
ka, podziwiana ikona mody i zarazem lubiana przez wszystkich 
„dziewczyna z sąsiedztwa”, powraca, aby nadal podbijać serca 
sardonicznym poczuciem humoru - słynnym, niezrównanym 
i ostrzejszym niż kiedykolwiek - przeżywając z widzami swoją 
własną historię o seksie, miłości i opętanych modą samotnych 
dziewczynach w Nowym Jorku. Nowy Seks w wielkim mieście 
podejmuje opowieść w cztery lata od chwili, gdy zakończył ją 
przebojowy serial HBO - cztery femmes fashionable, nasze 
przyjaciółki: Carrie, Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kri-
stin Davis) i Miranda (Cynthia Nixon), żonglując - jak zwykle 
- związkami i stanowiskami, poznają blaski i cienie macierzyń-
stwa, małżeństwa i nieruchomości na Manhattanie... niektóre z 
nich - przygotujcie się na szok - mogą nawet szukać szczęścia w 
innych dzielnicach poza granicami Manhattanu.

Wycieczka seniorów 
po Wielkopolskiej krainie

Grupa ludzi jesieni udała się na wy-
cieczkę jednodniową trasą Śmiełów- 
Kórnik – Rogalin dnia 23 lipca 2008r. 
Wycieczkę zorganizował Zarz.Rej. ZE-
RiI w Kępnie. Na trasę wyruszyli wcze-
snym rankiem w środę dnia 23 lipca. 
Przewodnik Marian Wawrzyniak bar-
dzo ciekawie opowiadał o zabytkach 
mijanych po trasie. Do Śmiełowa do-
cierają o godz.10.00.  Zwiedzają  nie-
wielki rejon Parku Krajobrazowego, 
który zajmuje  powierzchnię 5,5 hek-
tarów. W parku znajduje się pomnik 
Mickiewicza, oraz tak zwany „Ogródek 
Zosi”. Pałac klasycystyczny zbudowa-
ny w 1797 roku na planie podkowy o 
rozpiętości skrzydeł ok. 43m. Część 
główna pałacu na rzucie prostokąta, w 
elewacji frontowej czterokolumnowy 
portyk a w elewacji ogrodowej znajdu-
je się pięcioboczny ryzalit, zawierający 
wewnątrz salon. Po bokach głównego 
budynku znajdują się dwie oficyny po-
łączone z korpusem głównym półkoli-
stymi galeriami. Śmiełów odwiedzają, 
między innymi, Adam Mickiewicz, 
Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderew-
ski, Wojciech Kossak, Ludwik Puget, 
Ludomir Różycki i Władysław Tatarkie-
wicz.W 1939 Chełkowscy zostają inter-
nowani, a ich majątek wraz z pałacem 
zajęty przez okupanta. Po wyzwoleniu, 
pałac splądrowano i podzielono na 
mieszkania. Później mieścił szkołę, a 
od 1970 został przejęty przez Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, które prze-
prowadziło remont pałacu i otwarło 
tu w 1975 swój oddział - Muzeum im 
Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Na 
zakończenie zwiedzania przed pała-
cem zdjęcie. Potem seniorzy wyruszy-
li do Kórnika gdzie zwiedzali Rynek 
oraz Zamek w Kórniku  zabytek klasy 
zerowej. Sale zamkowe udostępnione 
do zwiedzania mieszczą się na dwóch 
kondygnacjach pokrytych zabytkową 
posadzką. Pierwszym spotkanym po-
mieszczeniem jest Pokój Władysława 
Zamoyskiego, w którym mieszkali: Ty-
tus Działyński, jego syn Jan oraz wspo-
mniany Władysław. Po śmierci Zamoy-
skiego w pokoju wystawiono gotycki 
ołtarz drewniany i stąd pomieszczenie 
to do czasów przedwojennych nazy-
wano kaplicą. Jedynym meblem po-
zostałym z oryginalnego wyposażenia 
komnaty za czasów Tytusa Działyńskie-
go jest mahoniowe empirowe biurko 
z XIX wiek. Na  uwagę zasługuje po-
sadzka, wykonana z korzenia brzozy, 
mahoniu i orzecha. Pokój Generało-
wej  apartament  Celestyny Działyń-
skiej, żony Tytusa, a następnie jej córki 
Jadwigi Zamoyskiej. Z pierwotnego 
wyposażenia pokoju Celestyny prze-
trwały tylko dwa eksponaty: hebanowy 
kabinet holenderski z XVII wieku i 
sześcioskrzydłowy parawan z chińską 
dekoracją. Z czasów Jadwigi zachował 
się przepiękny orzechowy sekretarzyk 
angielski, XVIII-wieczne mebelki dzie-

cinne, kabinecik z kości słoniowej, tu-
recki dębowy fotel i inne. W związku 
z charakterem pokoju znajduje się w 
nim również szereg rodzinnych pa-
miątek, głównie portretów i fotografii, 
w tym jedne z najcenniejszych rysun-
ków w zbiorach kórnickich: dzieła 
Artura Grottgera, Jana Norblina oraz 
Marcellego Bacciarellego. Do Salonu 
przylega  Salonik - skromny pokoik 
pełniący pierwotnie funkcję sypialni. 
Jego główną ozdobą jest czerwony 
marmurowy kominek. Najciekawszym 
meblem jest tutaj kabinet wykładany 
szylkretem, brązem i masą perłową z 
XVII wieku.. Czarna Sala . Jej nazwa 
pochodzi od czarnej posadzki, którą 
w 1961 roku zastąpiła podłoga z mar-
muru. Komnata obecnie w całości 
poświęcona jest osobie Władysława 
Zamoyskiego - w wystawionych gablot-
kach obejrzeć można liczne broszury, 
zdjęcia, mapy, listy, bilety oraz inne do-
kumenty Zamoyskiego związane z jego 
działalnością podróżniczą, patriotycz-
ną i edukacyjną. Na wschód od Czar-
nej Sali mieści się Sala Jadalna zwana 
też Herbową. Główną ozdobą tego po-
mieszczenia jest kasetowy strop miesz-
czący w 71 skrzyńcach tarcze z herbami 
XV-wiecznego rycerstwa polskiego . Z 
pierwszego wyposażenia zachowały się 
tylko neobarokowe wyplatane krzesła 
z wysokim oparciem i barokowa prasa 
do bielizny stołowej z ok. 1700 roku. 
Na ścianach - podobnie jak w Salonie - 
wiszą reprezentacyjne, wielkie portrety 
przodków. Przejście z Czarnej Sali do 
Pokoju Marii Zamoyskiej prowadzi 
przez ogromny ostrołukowy portal 
obwiedziony gotyzującą wicią roślin-
ną i ozdobiony herbami Działyńskich. 
Charakterystycznym elementem jest 
tutaj bogata sztukateria sufitu w formie 
geometrycznej plecionki orientalnej, 
tworzącej pośrodku gwiazdę. Z pier-
wotnego wyposażenia zachowały się 
w tej sali tylko dwie XVII-wieczne zdo-
bione macicą perłową szafki. Warto 
też zwrócić uwagę na rokokowe sekre-
tarzyki, trzy holenderskie, wykładane 
kością słoniową stoły oraz stolik toale-
towy używany przez Marię do przecho-
wywania farb i przyborów malarskich. 
Ozdobą ścian są portrety rodzinne 
oraz prace autorskie Zamoyskiej. Na 
północ od Pokoju Marii znajduje się 
pomieszczenie, zwane Zakątkiem My-
śliwskim. Jego centralną przestrzeń 
wypełnia kolista kanapka, wokół której 
w gablotach i na ścianach wystawiono 
pamiątki z zamorskich podróży Włady-
sława Zamoyskiego, m.in.: orientalne 
maski demonów, wypchane zwierzę-
ta, dzidy, skamieliny i chyba eksponat 
najciekawszy - wykonany z liści palmo-
wych kapelusz, będący podarunkiem 
księżniczki Liluokalani, siostry króla 
Wysp Hawajskich. Największą i niewąt-
pliwie najbardziej rozsławioną komna-
tą na zamku kórnickim jest Sala Mau-

retańska. W sali wystawiono ogromną 
liczbę niezwykle cennych eksponatów 
m.in. oryginalne zbroje rycerskie i hu-
sarskie, polską oraz wschodnią broń 
białą, kusze myśliwskie, ozdobne rzędy 
końskie, laski marszałkowskie, grawe-
rowane zastawy stołowe, XVIII-wieczne 
kolekcje porcelany miśnieńskiej i inne. 
W centralnej części pomieszczenia sto-
ją gabloty, w których eksponowane są 
przedmioty odziedziczone przez Dzia-
łyńskich po przodkach: puchary, wyro-
by złotnicze i najstarszy wystawiony tu 
zabytek - medalion z wyobrażeniem 
św. Piotra. W części wschodniej kom-
naty mieści się zakątek z zabytkami 
sztuki sakralnej. Zobaczyć tutaj można 
m.in. XIV-wieczny, wykonany z kości 
słoniowej dyptyk francuski ze sceną 
Koronacji Trzech Króli, XV-wieczne 
księgi religijne, romańskie naczynia 
na wodę oraz równie stare ciosy ka-
mienne z twarzami złowrogich demo-
nów. Działa tutaj również biblioteka, 
założona w 1817 roku przez Tytusa 
Działyńskiego w rodzinnym Konarze-
wie i w 1826 przeniesiona do Kórnika. 
W północnej części założenia rozciąga 
się park o powierzchni 33 ha. Park ów 
założony jako ogród włoski w XVI stu-
leciu, został następnie przekształcony 
na francuski, a w wieku XIX na an-
gielski. Rośnie w nim ok. 3000 gatun-
ków drzew i krzewów z całego świata, 
tworzących tzw. Arboretum Kórnickie 
- największy tego typu obiekt w Polsce, 
świat kwietnych barw podziwiali zwie-
dzający z zapartym tchem.  Po tym bal-
samie duszy posili ciało w restauracji „ 
Biała Dama”  Potem udali się do Ro-
galina. Pałac w remoncie. W zespole 
pałacowym znajduje się kościół pw. 
Św. Marcelina – mauzoleum Raczyń-
skich. Na zwieńczeniu pałacu znajduje 
się postać rzymskiego tarczownika. Na 
tarczy umieszczone zostały stylizowane 
inicjały KR - Kazimierza Raczyńskiego, 
pierwszego właściciela pałacu. W pa-
łacu jest galeria malarstwa mająca w 
swych zbiorach prace takich artystów 
jak: Jan  Matejko, Jacek Malczewski, 
Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, 
Olga Boznańska, Leon Wyczółkow-
ski, Aleksander Gierymski, Mau-
rice Chabas, Albert Besnard, Paul 
Delaroche, Claude Monet.  Nad 
brzegiem Warty rosną dęby roga-
lińskie- pomniki przyrody. Jest to 
największe w Europie skupisko po-
mnikowych dębów, położone na 
terenie Rogalińskiego Parku Kra-
jobrazowego. Liczy sobie ok. 2000 
dębów, z których najpotężniejsze 
mają pnie o obwodzie sięgającym 9 
m, a wszystkie o obwodzie pow. 2 m 
są chronione. Najsłynniejsze z nich 
to Lech, Czech i Rus, mające ok. 
700 lat.Do Kępna powrócili około 
godz.19.30 pełni niesamowitych 
przeżyć i wrażeń.

MaŁa
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Strażacy uratowali legwana
Nietypowa akacja kępińskich strażaków. Zastęp pod dowództwem młodszego aspiranta 

Wojciecha Wolko uratował legwana iguanę, który uciekł z miejscowego sklepu zoologicznego.

Jakież było zdziwienie dyspo-
zytora Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Kępnie, gdy 
zgłosiła się do niego mieszkanka 
Kępna z niecodzienną prośbą. 
Jej podopieczny uciekł z sklepu 
i schował się na drzewie. Tym 
nietypowym podopiecznym oka-
zał się legwan iguana. Dyspozy-
tor zadysponował do akcji stra-
żaków. Po dotarciu na miejsce 
zdarzenia strażacy przy użyciu 
podnośnika wraz z właścicielem 
zdjęli legwana z gałęzi. Zwierzę 
trafiło do terrarium. 

NoM

Święto Policji w Kępnie

 W Kępińskiej Komendzie Poli-
cji uroczyście świętowano w piątek 
dnia  24 lipca 2008 roku na spo-
tkaniu z zaprzyjaźnionymi instytu-
cjami. Dzień ten wiąże się nieod-
łącznie z pierwszą ustawą o policji 
państwowej, która obowiązuje od 
1919 roku. W uroczystościach udział 
wzięli: władze powiatowe i gminne, 
przedstawiciele: KWP w Poznaniu 
oraz różnych instyutucji z terenu 
Gminy i Powiatu. Takie swięta są 
okazją do wyróżnień oraz awan-
sów.W tym roku hojnie doceniono 
pracę policjantów, awansowało bo-
wiem łącznie 26 policjantów i tak: 
na nadkomisarza policji – Marek 
Dąbrowski, na komisarza policji – 
Robert Ciesielski, na sierżanta po-
licji:Bentkowska Sława,Gajda Jaro-
sław,Jędrasik Przemysław,Jędrasik 

Radosław, Kurzawa Gabriela,Lewek 
Mateusz, Paprocka Karolina, Trela 
Rafał,Wielocha Łukasz; na aspiran-
ta sztabowego policji : Mierzwiak 
Dariusz,Pólkownik Remigiusz, 
Smardz Sławomir, Szpruch Mieczy-
sław; na starszego aspiranta policji :  
Dziewięcki Wiesław, Przybyłek Ma-
rek; na młodszego aspiranta poli-
cji: Gola Mirosław, Stężały Roman, 
Szlezynger Andrzej; na starszego 
posterunkowego: Fidyka Robert, 
Marczyk Paweł, Mikulski Leszek, 
Skrobek Sebastian, Świeściak Pio-
tr,Waloszczyk Danuta. Komendant 
Powiatowy Policji w Kępnie po-
dziękował wszystkim policjantom 
służącym na terenie powiatu kępiń-
skiego za ich codzienną, trudną i  
odpowiedzialną pracę 

MaŁa

Programy pomocy socjalnej 
i medycznej – II etap

Fundacja „ Polsko – Niemiec-
kie Pojednanie”  realizuje II 
etap wypłat zasiłków w ramach  
„Programy pomocy socjalnej i 
medycznej”. Zasiłki te zostaną 
wypłacone (  tej samej wysoko-
ści) do końca bieżącego roku 
– bez konieczności składania 

dodatkowych wniosków lub 
podań. II etap wypłat realizo-
wany jest według przyjętego 
harmonogramu i niestety nie 
ma możliwości przyspieszania 
wypłat w indywidualnych przy-
padkach. 

red

Poznajemy naszą małą ojczyznę

Wędrówki po powiecie kępińskim - Drożki
 

Data
Lista nr 1
P S L 
„Piast”

Lista nr 2
PPS Socjaliści

Lista nr 7
Narodowy Zwią-
zek Robotniczy

Lista nr 8
Blok Narodo-
wy

Lista nr 16
Mniejszości Narodowo-
ściowe

Sejm 5.11.1922 15 0 108 68 88

Senat 12.11.1922 1 0 42 87 67

Nazwa miejscowości pocho-
dzi od licznych dróg i dróżek, 
które w tutejszych lasach się 
krzyżowały. W dokumentach 
niemieckich wioska nazywała 
się Droschkau. Z dawnych cza-
sów zachowało się grodzisko, 
położone na południowy-za-
chód, wśród łąk, obecnie wi-
doczne są jeszcze wały i fosa. 
Pierwsza historyczna wzmian-
ka o miejscowości pochodzi z 
1310 roku. Często w dziejach 
wioski zmieniali się jej właści-
ciele:

1832 r. – Friedericke Henn-
ritte Wilhemine,

1835 r. – Louis von Boehm,
1847 r. – Joachim Kempner,
1873 r. – Feodor von Pritwitz 

– Gafron,
Pod koniec XIX wieku właści-

cielem był Stanisław Zakrzew-
ski, a po nim Seweryn Szulc, 
orędownik powrotu tych ziem 
do Macierzy. Majątek Szulca li-
czył 583,25 ha ziemi, z czego 25 
ha lasów, 50 ha łąk, 0,5 ha wód 
i resztę stanowiły ziemię orne 
i zabudowania. W 1918 roku 
w majątku pracował Andrzej 
Wronka, późniejszy biskup su-
fragan wrocławski. Po II woj-
nie światowej ziemie te były 
zarządzane przez PGR. Wioska 
na mocy postanowień traktatu 
wersalskiego 19 stycznia 1920 
roku wróciła do Polski.

Wioska należy do gminy 
Rychtal. Sympatie polityczne 
mieszkańców wioski Drożki na 
początku lat dwudziestych XX 
wieku przedstawiały się nastę-
pująco:

Funkcję sołtysa wioski pełnili:
1937 r. – Karol Skiba;

1964 r. – Stanisław Kapuścik;
2003 r. – Roman Nowakow-

ski.
2008 r. - Małgorzata Sieradz-

ka
Miejscowości w 1928 liczyła 

265 mieszkańców, a obszar 
dworski 176. W 2005 roku wio-
ska liczyła 436 mieszkańców.

Kościół w Drożkach ufun-
dowany został na przełomie 
XIV i XV wieku. Początko-
wo patronem świątyni był 
św. Marcin z Tours. Opiekę 
nad nim sprawowała rodzina 
Drożkowskich. Podczas refor-
macji kościół dostał się w ręce 
innowierców i utracił swoje 
uposażenie. Został pominię-
ty podczas wizytacji w 1638 i 
1651 roku, wizytowano go do-
piero 1666 roku. Był wówczas 
filią parafii Smogorzowskiej, 
która pobierała dziesięcinę i 
meszne. Wówczas proboszcz 
ze Smogorzowa, co trzecią 
niedzielę odprawiał Mszę św. 
z kazaniem. Natomiast drugi 
dzień Świąt Bożego Narodze-
nie, Wielkanocy, Zielonych 
Świąt, odprawiano w tym ko-
ściele uroczystą sumę z kaza-
niem głoszonym przeważnie w 
języku polskim. Natomiast w 
1896 roku odprawiano Mszę 
św. co trzecią niedzielę, a co 
drugie święto uroczystą sumę 
z polskim kazaniem. Cztery 
razy w roku głoszono również 
kazania w języku niemieckim. 
Często też odprawiał pro-
boszcz ze Smogorzowa Mszę 
św. szkolną, na którą licznie 
przybywali mieszkańcy wio-

ski i pobliskich osiedli. W 
1898 roku nastąpiła zmiana 

w programie kaznodziejskim, 
wtedy proboszczem parafii 
smogorzowskiej był ks. To-
masz Drobig, który w koście-
le filialnym przeciętnie raz w 
miesiącu odprawiał Mszę św. 
z kazaniem w języku polskim. 
Jedynie w wielkie święta wy-
głaszano kazania w obydwóch 
językach. W 1899 roku pro-
boszcz odprawił Mszę św. w 
kościele filialnym 15 razy w 
ciągu roku i wtedy też głosił 
kazania w języku polskim. Po 
1920 roku kościół w Droż-
kach stał się filią parafii Nowa 
Wieś Książęca. Od 1843 roku 
patronem świątyni jest św. Jan 
Nepomucen. Wtedy też został 
zbudowany obecny kościół 
drewniany, pięknie usytuowa-
ny w parku dworskim wśród 
starych lip. Murowany kościół 
ewangelicki wzniesiono w 
1883 roku. Dziś w nim mieści 
się świetlica wiejska. 

W XIX wieku w Drożkach 
były dwie szkoły elementar-
ne: katolicka i ewangelicka. 
Szkołę katolicką wybudowa-
no w 1890 roku, początkowo 
była jednoklasowa, a od 1914 
roku dwuklasowa. Od 1926 
roku chodzą do niej dzieci 
z Drożek, Remiszówki i Ryń-
ca. Obecnie w Drożkach jest 
szkoła podstawowa, a do gim-
nazjum dzieci dojeżdżają do 
Rychtala. W roku szkolnym 
2004/2005 koszt utrzyma-
nia jednego ucznia wynosił 
8904zł. Uczniów w szkole było 
69. we wiosce jest również 
przedszkole z 37 dziećmi, w 

tym 12 uczęszcza do zerówki. 
W roku szkolnym 2005/2006 

dyrektorem szkoły była Mał-
gorzata Grzesiak.

Przed II wojną światową w 
Drożkach działało szereg or-
ganizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna;
Kółko Rolnicze;
Towarzystwo Gimnastycz-

ne „Sokół”, które wykazywa-
ło małą aktywność i w 1927 
roku nie brało udziału w zjeź-
dzie prezesów i naczelników 
gniazd sokolich okręgu kę-
pińskigo. 

W 2005 roku działały nastę-
pujące organizacje:

Ochotnicza Straż Pożarna, 
której prezesem był Tomasz 
Mąka, a naczelnikiem Karol 
Czekaj;

Koło Gospodyń Wiejskich, z 
przewodniczącą Krystyną Pat-
kowską;

Ludowy Zespół Sportowy 
„Pogoń”, z prezesem Mieczy-
sławem Sieradzkim, zespół 
ten w 2005 roku grał w klasie 

„B” w grupie 4;
Związek Emerytów i Renci-

stów, któremu przewodniczył 
Mieczysława Mielan.

Znane osoby związane z wio-
ską:

Seweryn Szulc, ur. 08.01.1868 
roku, ziemianin w Drożkach, 
którego majątek obejmował 
583 ha ziemi, w marcu 1919 
roku z polska delegacją z 
powiatów namysłowskiego i 
sycowskiego udał się do Pary-
ża, aby przed Radą Ambasa-
dorów zaświadczyć, że w czę-
ści wspomnianych powiatów 
mieszka ludność etnicznie 
polska. W latach 1921-1925 i 
1929 wybierany był jako rad-
ny do Sejmiku powiatu kępiń-
skiego. Na przełomie stycznia 
i lutego 1927 roku zastępował 
starostę powiatu kępińskiego 
Feliksa Kasprzaka, który w 
tym czasie był na szkoleniu w 
Warszawie. Zginął w obozie 
koncentracyjnym.

oprac. H. Tyszkiewicz
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Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sokolniki 
W dniu 20 lipca 2008 roku w Hali 

Sportowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Turystyki w Sokolni-
kach - Filia w Starym Ochędzynie, 
odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
zorganizowany pod patronatem 
Wójta Gminy Sokolniki. 

W zawodach uczestniczyło pięć 
drużyn z czterech gmin:

1. GOK Galewice
2. PROSNA Wieruszów
3. MKS Ochędzyn
4. KS Sokolniki
5. GOK Czastary
Po pięciu godzinach zmagań w 

miłej sportowej atmosferze klasy-
fikacja końcowa przedstawiała się 
następująco.

I miejsce - GOK Czastary
II miejsce - MKS Ochędzyn
III miejsce - KS Sokolniki
IV miejsce - Prosna Wieruszów
V miejsce - GOK Galewice.

Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, natomiast 
pierwsze trzy uhonorowane zostały 
pucharami. 

Uroczystego wręczenia pucharów 
i dyplomów dokonał Wójt Gminy 
Sokolniki Pan Krzysztof Rembecki.

/red./

Liderki z Ukrainy

 Wizyta MOPS Wieruszów

W okresie ostatnich dwóch 
lat Stowarzyszenie Integracyjne 
„Klub Otwartych Serc” po raz 
czwarty gościło przedstawicieli 
organizacji pozarządowych z Eu-
ropy Wschodniej. 

Tym razem 10 przedstawicielek 
różnych ukraińskich organizacji 

pozarządowych w dniach 30 – 31 
lipca br. brało udział w wizycie 
studyjnej w ramach, której po-
znawały zadania realizowane 
przez organizacje pozarządowe 
we współpracy z samorządem i 
administracją publiczną.

Oprócz debaty w SI „KOS” i za-

poznania się z takimi projektami 
jak Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji 
„Być Razem” uczestniczki wizyty 
udały się z wizytą do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wieruszowie, gdzie zapoznały 
się z zadaniami instytucji, na-
stępnie odwiedziły Galerię Sztu-
ki przy WDK w Wieruszowie, 
Świetlicę Socjoterapeutyczną w 
Wieruszowie - Podzamczu, Miej-
ski Ośrodek Profilaktyki Terapii 
Uzależnień i Współuzależnie-
nia, Małe Przedszkole w Lubczy-
nie po czym udały się do Domu 
Wczasów Dziecięcych w Głazie. 
Wizyta w Głazie była znakomitą 
okazją do rozmowy o nowym 
projekcie w ramach, którego 
tak Stowarzyszenie Integracyjne 
„KOS” jak i organizacja pozarzą-
dowa z Ukrainy planują wymia-
nę młodzieży i osób pracujących 
na ich rzecz. Organizacje prze-
widują, iż miejscem  zakwatero-
wania uczestników projektu bę-
dzie Dom Wczasów Dziecięcych 
w Głazie.

Po krótkim odpoczynku uczest-
niczki wizyty udały się do Gminy 
Łubnice na spotkanie z przed-
stawicielkami Kół Gospodyń 
Wiejskich, gdzie przy wspólnym 
pieczeniu kiełbasy nie zabrakło 
wspólnego śpiewania i rozmów 
o funkcjonowaniu kobiecych or-
ganizacji. 

Następnego dnia przeprowa-
dzono ewaluację wizyty, ustalo-
no harmonogram dalszej współ-
pracy oraz wspólnych działań w 
ramach projektu jaki ma zostać 
opracowany przez SI KOS, or-

Spotkanie w strzelnicy LOK  w Wójcinie

Wizyta w Stowarzyszeniu Integracyjnym KOS

ganizację ukraińską i Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich  „OPUS” w Ło-
dzi.

Uczestniczki wizyty wyrazi-
ły duże zainteresowanie pracą 
metodą CAL jaką poznały w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Wieruszowie a przede 
wszystkim zadaniami realizowa-
nymi w ramach projektów reali-
zowanych przez Stowarzyszenie 
Integracyjne „KOS”,  przede 
wszystkim na rzecz dzieci  i mło-
dzieży niepełnosprawnej.

SI K.O.S.

Wizyta w świetlicy w Podzamczu
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„Klub Integracji 
Społecznej – równe szanse”
Wychodząc naprzeciw potrzebom swych podopiecznych MGOPS 

w Wieruszowie przyjął nową formę pomocy społecznej i samopo-
mocy - przystąpił do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej 
– równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego POKL, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1. Projekt ten 
jest zgodny z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych na obszarze Gminy Wieruszów na lata 2005 – 2013.

Celem ogólnym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresatami projek-
tu są osoby długotrwale bezrobotne, które mają szczególne trud-
ności z powrotem na rynek pracy oraz trudną sytuację materialną. 
Po wstępnym rozpoznaniu środowisk zauważyliśmy, że dużą liczbę 
stanowią kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka, a obecnie są to dzieci w wieku przedszkolnym, dlatego 
matki uczestniczące w zajęciach w KIS-u przyprowadzają ze sobą 
dzieci, które objęte są opieką, w czasie trwania zajęć, przez wykwa-
lifikowaną opiekunkę. W czasie trwania projektu uczestnicy będą 
objęci wsparciem finansowym.

W ramach KIS-u beneficjenci zostaną objęci wsparciem indywi-
dualnym i grupowym przez psychologa, doradcę zawodowego, 
terapeutę, prawnika, pracownika socjalnego i informatyka oraz 
wsparciem grupowym poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkole-
niach w zakresie nabycia umiejętności komunikowania się, łatwego 
nawiązywania kontaktów, integracji w grupie, opracowania zasad 
i technik relaksacyjnych, radzenia sobie ze stresem, wykształcenia 
umiejętności podejmowania decyzji, umiejętności innowacyjnego, 
twórczego i pozytywnego myślenia, określenia swoich mocnych i 
słabych stron, umiejętności wzbudzania motywacji do konstruktyw-
nych działań, podniesienia samooceny i kształtowanie aktywnych 
postaw u uczestników, nabycia wiedzy i umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy, zmiana postawy uczestników z biernej na ak-
tywną, samoorganizowanie się uczestników KIS w przezwyciężaniu 
problemów życiowych.

Projekt „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”, to szereg 
zaplanowanych działań i warsztatów mających na celu zmianę ży-
cia podopiecznych MGOPS w Wieruszowie zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Projekt ten charakteryzuje się skutecznością, 
ma charakter długofalowy, ponieważ wiedza nabyta podczas szko-
leń i warsztatów ze specjalistami zwiększy potencjał uczestników i 
ich szanse na powrót na rynek pracy. 

Pierwsze spotkanie uczestniczek KIS-u odbyło się w czerwcu 2008 
r., na którym w przystępny sposób został zaprezentowany projekt, 
jego cel i charakter działań, gdzie przekonywaliśmy uczestników, 
że „warto zmienić swoje życie”. Zajęcia KIS-u będą trwały do 31 
grudnia 2008 r.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 
WIERUSZOWIE

UL. RYNEK 21
98 – 400 WIERUSZÓW
tel/fax 062 78 41 554; 78 41 199
e-mail: wieruszow@mgops.pl www.mgops.pl

Nowe Szlaki Spacerowe po 
powiecie wieruszowskim

OZU Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego in-
formuje, że zostały wyznakowane 2 szlaki spacerowe:

1.”Od Ptolemeusza do Wierusza” - kolor żółty.
Szlak biegnie od grodziska w Kuźnicy Skakawskiej /św. Roch / 

do Zamczyska w Wieruszowie.
2.”Od Mykwy do Macewy” kolor niebieski.
Jest to szlak okrężny, rozpoczyna się lub kończy przy Informacji 

Turystycznej w Wieruszowie ul. Waryńskiego 8 i biegnie ulicami 
Wieruszowa. 

Opisy w/w szlaków znajdują się w Informacji Turystycznej. W nie-
dalekiej przyszłości znajdą się ma stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego. 

OZW PTTK Wieruszów

Informacje z powiatu wieruszowskiego
Pierwsze środki zewnętrzne na 

dom środowiskowy
Starosta Wieruszowski, An-

drzej Szymanek otrzymał pismo 
z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej o przyznaniu kwoty 
220 000 zł. na rozpoczęcie bu-
dowy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Chróścinie. 

Podstawowym celem działalno-
ści Domu Samopomocy w Chró-
ścinie będzie pomoc osobom, 
które z powodu choroby psy-
chicznej lub upośledzenia mają 
poważne trudności w życiu. Bę-
dzie to przeciwdziałanie izolacji 
społecznej chorego, rehabilita-
cja przywracająca uczestnikowi 
zdolność do życia we własnym 
środowisku, stworzenie szansy 
podjęcia pracy w zakładzie pracy 
chronionej, odciążenie rodzin 
pacjentów, usprawnienie rucho-
we i wzajemna integracja.

Opracowana jest już doku-
mentacja obiektu, w którym na 
zajęciach terapeutycznych mak-
symalnie może przebywać 25 
pensjonariuszy.

Ogółem koszt budowy Domu 
wraz z wyposażeniem jest szaco-
wany na 1.011.729 zł.

Rowerem po powiecie
Projekt „Budowa ścieżek ro-

werowych przy szlakach tury-
stycznych w powiecie wieruszow-
skim” został zakwalifikowany do 
listy projektów wybranych do 
dofinansowania w ramach Zin-
tegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Aktualnie powiat wieruszowski 
oczekuje na dofinansowanie 
tego projektu w celu jego szyb-
kiej realizacji.

Projekt przewiduje wybudowa-
nie odcinków ścieżek rowero-
wych o łącznej długości 4,2 km. 
Będą to ścieżki o szerokości 2 
m, wykonane na podbudowie 
tłuczniowej i nawierzchni bitu-
micznej, ograniczone krawęż-
nikiem i obrzeżem. Przewiduje 
się budowę ścieżek w następu-
jących miejscach: przy drodze 
powiatowej nr 4706E Wieruszów 
– Węglowice na odcinku Cieszę-
cin – Osiek o długości 1,6 km, 
przy drodze powiatowej 4708E 
Wieruszów – Galewice – Mielcu-
chy, na odcinku Osowa – Niwi-
ska o dł. 0,5 km i na odcinku o 
długości 2,1 km Wieruszów (ul. 
Fabryczna) – Polesie.

Ścieżki mają ułatwić dostęp tu-
rystów i mieszkańców Wieruszo-
wa do zabytkowego Sanktuarium 

Św. Wojciecha w Cieszęcinie, w 
którym znajdują się, przeniesio-
ne z Gniezna na mocy decyzji 
Episkopatu Polski, fragmenty 
szczątków św. Wojciecha oraz 
dostęp do kompleksów leśnych 
gminy Galewice, która w 70% 
pokryta jest lasami.

Ścieżki powstaną w miejscach 
dużego natężenia ruchu samo-
chodów, rowerzystów i pieszych, 

gdzie powstaje duże zagrożenie 
bezpieczeństwa, zwłaszcza rowe-
rzystów poruszających się wyzna-
czonymi tędy szlakami rowero-
wymi.

Informacje dotyczące 
samorządu powiatowego,

Stefan Pietras
Sekretarz Powiatu
Tel. 062 78 31 987

Tek. kom. 601 154 750

Sanktuarium Świętego Wojciecha w Cieszęcinie

Fragment ścieżki rowerowej w Osieku.

SPROSTOWANIE
W nawiązaniu do artykułu, 

który ukazał się w Ilustrowa-
nym Tygodniku Powiatowym 
w dniu 23.07.2008 r., dotyczą-
cym Półkolonii Letnich, które 
odbyły się w Zespole Szkół Nr 
2 im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Wieruszowie, błędnie 

podano personalia Pani Joan-
ny Nowaczyk.

Obecnie Pani Joanna No-
waczyk jest emerytowanym 
pracownikiem Urzędu Miej-
skiego w Wieruszowie, a także 
jest członkiem Zarządu Ogól-

nopolskiego Stowarzyszenia 
Liderów Działań Psychospo-
łecznych Koła Regionalnego w 
Wieruszowie (ul. Warszawska 
144a), które sprawuje nadzór 
nad Bankiem Żywności w Wie-
ruszowie.
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Napój bogów 
- czekoladowy afrodyzjak

Czekoladzie trudno się oprzeć. Wodzi nas na pokuszenie przede 
wszystkim dzięki zawartym w niej substancjach zwanych alkaloida-
mi. Ów słodki przysmak zasłużył sobie na miano afrodyzjaku głów-
nie z powodu zawartości fenylotalniny - 
udowodniono, iż to właśnie ją produkuje 
mózg osoby zakochanej. Ta substancja 
powoduje odprężenie i pozytywne uczu-
cia: od subtelnej szczęśliwości po eufo-
rię. Nazwa kakaowca – drzewa, z którego 
ziarna produkuje się czekoladę – brzmi 
theobroma cacao, co oznacza napój bo-
gów. Trudno chyba wyobrazić sobie coś 
bardziej stosownego na erotyczną ucztę, 
która ma zaowocować boskim spełnie-
niem... Czekolada ma również działanie 
przeciwdepresyjne i wpływa na ogólne 
wzmocnienie organizmu, zatem z powo-
dzeniem przyda się na poprawę humoru także tym, którym czasa-
mi brakuje szczęścia w miłości... 

Pierwsza wytwórnia czekolady pitnej powstała w Hiszpanii w 
1580r. H.Cortes – hiszpański konkwistador, który od 1504r. pod-
bijał Amerykę Środkową, kiedy zajął stolicę Azteków Tenochtitlan 
– obecnie miasto Meksyk odkrył wtedy jak wysoko jest cenione 
przez tubylców ziarno kakaowe. W 1819r. Szwajcar Filip Suchard 
wyprodukował pierwszą tabliczkę czekolady, do tej pory czekoladę 
pito, potem zwijano w ruloniki. Gdy dodano do czekolady mleka 
powstała czekolada mleczna, a Włoch Paulo Caffareli wzbogacił ją 
o orzechy laskowe. Odkryto, że czekolada poprawia nastrój, a dzie-
je się to jak już wspomnieliśmy za sprawą fenylotyloaniny – sub-
stancji, którą nasz mózg produkuje w stanach zakochania i wielkiej 
radości. Pijmy, więc i jedzmy czekoladę, a zawsze będziemy zako-
chani i szczęśliwi!

/red/

CZEKOLADOWIEC

Upiec biszkopt

Krem:
600ml mleka, 2 budynie czekoladowe zagotować i ostudzić +4 

łyżki cukru 1/2 kostki masła i 1/2 kostki margaryny
Wykonanie:
Margarynę i masło utrzeć, dodać ostudzony budyń, następnie na-

moczyć 30-40 dag rodzynek w spirytusie. 2 czekolady (1 mleczna 
1 gorzka) rozpuścić z 1/2 kostki margaryny i dodać namoczone 
rodzynki.

Biszkopt przekroić i lekko nasączyć, posmarować dżemem z czar-
nej porzeczki. Na to położyć połowę kremu czekoladowego, prze-
łożyć drugą częścią ciasta, posmarować drugą częścią kremu. Na 
wierzch rodzynki z czekoladą.

Smacznego!

Nasze Rady!
Kochana redakcjo!
Ku mojej uciesze moje dzieci lubią szpinak. Często go przyrzą-

dzam ze względu na jego dużą zawartość witamin. Jednak nie 
potrafię zachować jego zielonej barwy. Może ktoś poradzi mi jak 
przygotowywać potrawy ze szpinaku, aby zachował swój intensywny 
kolor.

Barbara z Łubnic

Nasza rada
Droga Barbaro!
Proponujemy ci abyś przed przyrządzeniem zanurzyła szpinak na 

kilka minut w zimnej i dobrze osolonej wodzie, następnie przepłu-
kać. Dzięki temu w trakcie gotowania zachowa ładną, intensywną 
barwę.

Porady prawne
Proszę o wyjaśnienie mi od jakiego wieku dziecko może być przesłuchi-

wane w sądzie jako świadek w sprawie rozwodowej rodziców.
Katarzyna z Pieczysk

Na podstawie art. 430 Kodeksu postępowania cywilnego w spra-
wach o rozwód małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a 
zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być 
przesłuchani w charakterze świadków.

KALENDARIUM
6 SIERPNIA
imieniny obchodzą: Jakub, January, Oktawian, Piotr, Stefan i 
Wincenty
W kościele chrześcijańskim obchodzone jest święto Przemienie-
nia Pańskiego – kiedy Jezus zabrał swoich trzech uczniów Piotra, 
Jakuba i Jana na górę, gdzie zobaczyli go w nieziemskiej chwa-
le, rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem.

Wydarzenia:
1945 – O godz. 8.15 eksplodowała bomba atomowa zrzucona 
przez amerykański bombowiec B-29 Enola Gay na japońskie 
miasto Hiroszimę (78 100 zabitych)
1991 - Sir Tim Berners-Lee opublikował w Usenecie szczegóły 
projektu o nazwie World Wide Web -początek istnienia sieci 
WWW

Urodzili się:
1917 - Robert Mitchum, amerykański aktor filmowy
1972 - Geri Halliwell, brytyjska piosenkarka

Zmarli:
1660 - Diego Velázquez, hiszpański malarz
1657 - Bohdan Chmielnicki, hetman kozacki, przywódca po-
wstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej
1910 - Klimek Bachleda, polski przewodnik i ratownik TOPR, 
pierwszy ratownik górski, zginął tragicznie idąc na ratunek czło-
wiekowi w Tatrach
1942 - Janusz Korczak, polski lekarz, pisarz, pedagog
1994 - Domenico Modugno, włoski piosenkarz

7 SIERPNIA
imieniny obchodzą:, Albert, Dorota, Edmund, Jagna, Kajetan, 
Klaudia, Konrad i Wincenty

Wydarzenia:
1888 - Kuba Rozpruwacz popełnił swoje pierwsze morderstwo

Urodzili się:
1902 - Jerzy Drzewiecki, polski konstruktor lotniczy, pilot do-
świadczalny
1961 - David Duchovny, amerykański aktor
1975 - Charlize Theron, amerykańska aktorka

Zmarł:
1957 - Oliver Hardy, amerykański aktor („Flip i Flap”)

8 SIERPNIA
imieniny obchodzą: Cyprian, Cyryl, Dominik, Emilian, Esme-
ralda, Iza, Jan, Joanna, Miron i Sylwiusz

Wydarzenia:
1709 - Bartolomeu de Gusmão dokonał pierwszej udokumen-
towanej próby z balonem wypełnionym gorącym powietrzem.
1863 - Podczas powstania styczniowego miała miejsce bitwa 
pod Żyrzynem
1918 - I wojna światowa: bitwa pod Amiens
1929 - Niemiecki sterowiec Graf Zeppelin rozpoczął lot dooko-
ła świata (zakończył 29 sierpnia)
1940 - Rozpoczęła się bitwa o Anglię (skończyła się 31 paździer-
nika)
1963 - W Wielkiej Brytanii dokonano „napadu stulecia”. Z po-
ciągu pocztowego ukradziono 2 600 000 funtów
1969 - W kilku pociągach w Mediolanie eksplodowały bomby 
podłożone przez skrajnie prawicowych terrorystów

Urodzili się:
1890 - Zofia Kossak-Szczucka, polska pisarka
1901 - Ernest Orlando Lawrence, amerykański fizyk, laureat 
Nagrody Nobla
1937 - Dustin Hoffman, amerykański aktor
1938 - Jerzy Kamas, polski aktor
1978 - Tommy Ingebrigtsen, norweski skoczek narciarski
1981 - Vanessa Amorosi, australijska piosenkarka

Zmarli:
1944 - Antoni Szczęsny Godlewski, uczestnik powstania war-
szawskiego (pseud. Antek Rozpylacz)

9 SIERPNIA
imieniny obchodzą: Edyta, Irena, Jan, Julian, Klarysa, Marcelin, 
Marcjan, Roman, Romuald, Ryszard i Teresa.
Republika Południowej Afryki - Narodowy Dzień Kobiet
ONZ - Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie

Wydarzenia:
1173 - rozpoczęto trwającą dwa stulecia budowę krzywej wieży 
w Pizie
1662 - silne trzęsienie ziemi w Tatrach; zginęło wiele osób, 
zniszczeniu uległ wierzchołek Sławkowskiego Szczytu
1944 - rozpoczęła się bitwa pancerna pod Studziankami (trwała 
do 16 sierpnia)
1945 - o godz. 11.01 czasu miejscowego bombowiec amerykań-
ski zrzucił drugą bombę atomową na Nagasaki (zginęło 75 tys. 
ludzi)
1969 - członkowie bandy Charlesa Mansona zamordowali Sha-
ron Tate, żonę Romana Polańskiego i 4 inne osoby w willi Po-
lańskiego w Beverly Hills.

Urodzili się:
1957 - Melanie Griffith, amerykańska aktorka 
1963 - Whitney Houston, amerykańska piosenkarka, aktorka
1968 - Gillian Anderson, amerykańska aktorka
1978 - Audrey Tautou, francuska aktorka
1981 - Bartłomiej Grzelak, polski piłkarz, reprezentant Polski

Zmarli:
1969 - Cecil Frank Powell, brytyjski fizyk, laureat Nagrody No-
bla

10 SIERPNIA
imieniny obchodzą: Amadeusz, Bernard, Bogdan, Bogdana, 
Bohdan, Bohdana, Bożydar, Hugo, Laurenty i Wawrzyniec
Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego - (Patron Święty Waw-
rzyniec)

Wydarzenia:
1930 - W Warszawie otwarto stadion Legii
1986 - Pierwsze za żelazną kurtyną wyścigi Formuły 1 na torze 
Hungaroring na Węgrzech
1992 - Wielki pożar Puszczy Noteckiej w Wielkopolsce - spło-
nęło 5770 ha lasu
2003 - W Wielkiej Brytanii odnotowano rekord temperatury - 
w hrabstwie Kent słupek rtęci sięgnął 38.5°C (101.3°F). 
2003 - Rosyjski astronauta Jurij Malenczenko jako pierwszy 
człowiek zawarł związek małżeński w kosmosie (panna młoda 
znajdowała się na Ziemi)

Urodzili się:
1898 - Tadeusz Dołęga-Mostowicz, polski pisarz („Kariera Ni-
kodema Dyzmy”, „Znachor”)
1902 - Arne Wilhelm Kaurin Tiselius, szwedzki chemik, czło-
nek zagraniczny PAN, laureat Nagrody Nobla
1943 - Irena Karel, polska aktorka
1959 - Rosanna Arquette, amerykańska aktorka 
1960 - Antonio Banderas, hiszpański aktor 

Zmarli:
1896 - Otto Lilienthal, niemiecki inżynier, konstruktor i obla-
tywacz pierwszych szybowców, pionier szybownictwa

11 SIERPNIA
imieniny obchodzą: Aleksander, Herman, Klara, Ligia, Lilia, 
Piotr, Telimena, Włodzimierz i Zuzanna

Wydarzenia:
480 p.n.e. - Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopi-
lami; poległ Leonidas (król Sparty)
1920 - Rada Obrony Państwa ustanowiła Krzyż Walecznych - 
polskie odznaczenie wojskowe
1934 - Na wyspie Alcatraz otwarto więzienie federalne
1948 - Rozpoczęły się igrzyska olimpijskie w Londynie
1966 - John Lennon podczas zwołanej w Chicago konferencji 
prasowej przeprosił za swoją wypowiedź, w której padły słowa 
iż The Beatles są „popularniejsi od Jezusa”
1999 - Miało miejsce ostatnie całkowite zaćmienie Słońca XX 
wieku, w Polsce widoczne jako głębokie zaćmienie częściowe
2003 - Wielkie upały we Francji - w Paryżu temperatura sięgnę-
ła 44° C i spowodowała śmierć 144 osób

Urodzili się:
1892 - Władysław Anders, polski generał, polityk
1948 - Jan Palach, czeski student, który dokonał aktu samo-
spalenia
1953 - Hulk Hogan, amerykański zapaśnik, aktor
1971 - Piotr Kraśko, polski dziennikarz telewizyjny
1979 - Daniel Patalas, polski gitarzysta zespołu Lombard
1980 - Monika Pyrek, polska lekkoatletka

Zmarli:
1494 - Hans Memling, niderlandzki malarz pochodzenia nie-
mieckiego (tryptyk „Ołtarz Sądu Ostatecznego”)

12 SIERPNIA
imieniny obchodzą: Euzebiusz, Innocenty, Julian, Julianna, 
Klara, Lech i Wiktoria
Międzynarodowy Dzień Młodzieży ONZ

Wydarzenia:
1941 - w ZSRR wydano amnestię dla obywateli Polski przeby-
wających w łagrach
1941 - Franklin Delano Roosevelt i Winston Churchill podpi-
sali deklarację zwaną Kartą Atlantycką
1953 - ZSRR przeprowadził pierwszą próbną eksplozję bomby 
wodorowej
1997 - po raz pierwszy wystąpiła w Polsce grupa U2. Miało to 
miejsce na warszawskim Służewcu, podczas trasy Popmart

Urodzili się:
1956 - Artur Barciś, polski aktor
1963 - Robert Makłowicz, dziennikarz, publicysta

Zmarli:
30 p.n.e. - Kleopatra VII, królowa Egiptu
1964 - Ian Fleming, brytyjski pisarz (seria kryminałów z Jame-
sem Bondem)
1982 - Henry Fonda, amerykański aktor
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Poziomo:
3. hobby
6. mazak
11. czasem na lepsze
12. szkodliwy składnik eternitu
13. mysie mieszkanko
14. uzyskanie lepszej posady
15. do 1989
16. tragedia Jana Wicherka
17. stolica Czech
19. obrzędowa uczta u pierwszych 
chrześcijan
21. zebranie
25. osoba wymieniona na wekslu 
trasowanym
29. złota spełnia życzenia
30. kolor
31. aerostat
32. przed galopem
34. wytworność
35. naczynie laboratoryjne
36. jednostka ciśnienia
38. kwiat
39. posag
40. wielbiciel
41. lek w płynie, np. na kaszel
44. 12 miesięcy
46. sklep z używanymi rzeczami
49. na szkle
50. statek Noego
51. część meczu
52. zapał
54. rzeka na Białorusi i Litwie, 

wpada do Niemna
55. przywódca lub reformator re-
ligijny
59. najdawniejsza broń ochron-
na
62. ipsylon
65. powieść Stanisława Lema 
67. cudnie pachnie o poranku
68. miazmat
69. obchodzi imieniny 02.03
70. opera Belliniego
71. środek owadobójczy
72. okręt
73. płomyk
74. zwykle główny plac w mie-
ście
Pionowo:
1. kazalnica
2. zamyślenie
3. sofa
4. narząd wytwarzający mocz
5. pokrywa
6. wynagrodzenie
7. ubranie, strój
8. broń ręczna
9. między smyczą a psem
10. fundament, podwalina, przed-
murze
18. mogiła
20. nietakt
21. badacz morskich głębin, spe-
cjalista od prac podwodnych

22. waluta Rosji, 100 kopiejek
23. chryja
24. pasza
26. miejscowość uzdrowiskowa
27. po?ączenie gałązek nerwów 
rdzeniowych
28. najwyższy głos męski
33. ... grająca
34. podziałka
36. świder
37. nowotwór
41. zakrzep na skaleczeniu
42. kołowane skrzyżowanie
43. obok lewa
45. puste koło
46. jej sadza nie przeszkadza;ptak 
jak mała czarna
47. bobas
48. wartość nie ulegająca zmia-
nie
52. beznogie gady
53. pogoda
56. konkrety, rzeczy naprawdę 
istniejące
57. ze stolicą w Kigali
58. tradycyjny strój japoński
59. odgłos płomieni
60. sort
61. uchwyt
63. ryba lub finansowy
64. zatyczka
65. gruba gałąź

Baran (20 III-20 IV)
Nie zawsze i nie wszystko układa się  tak, jakbyś sobie 
tego życzył. Przede wszystkim powinieneś dostrzegać cu-
dze racje. Zwłaszcza w piątek i sobotę, bo mogą zawierać 
ciekawą radę dla ciebie. Nie dziel się swoim pomysłem 
z nikim aż do czasu, gdy w zupełności będziesz pewny 

dobrych efektów.

Byk (21 IV-20 V)
Czasami niektóre rzeczy trzeba spisać na straty po to, by 
ograniczyć straty w przyszłości. Nie ulegaj więc namo-
wom, by spróbować jeszcze raz, mimo wcześniejszych 
zapowiedzi. Czwartek będzie dla ciebie dobrym dniem 

na zdawanie wszelkich testów. W tym tygodniu unikaj prowadzenia 
interesów z Wagą.

Bliźnięta (21 V-20 VI)
Nie zawsze twoje musi być na wierzchu. Im lepiej przy-
swoisz sobie tą lekcję tym lepiej dla ciebie. Mimo to 
bliscy okażą ci dużo serdeczności i ciepła. Postaraj się 
odwzajemnić ich uczucia. Zrób wszystko, by jak najszyb-
ciej zakończyć wszystkie ciągnące się za tobą sprawy 

urzędowe. Dalsza zwłoka może cię trochę kosztować.

Rak (21 VI-21 VII)
Dobrze zacząłeś ten tydzień, nawet jeśli wydaje ci się 
zgoła inaczej. Wprawdzie przyszłość szykuje dla ciebie 
wyzwania, ale przy odrobinie zaangażowania z twojej 
strony w odpowiednim czasie będziesz tylko czerpał z 

nich przyjemność. Sprawy finansowe załatwiaj dopiero od wtorku.  
Poniedziałek poświęć na robienie porządków.

Lew (22 VII-21 VIII)
Sprawy finansowe są na pewno ważne. Ale nie ważniej-
sze niż wszystko inne, a ostatnio o tym zapominasz. Pie-
niądze nie zastąpią ci rodziny i przyjaciół, więc czasem 
lepiej stracić parę złotych niż w czyichś oczach. Z twoim 
zdrowiem ostatnio nie jest najlepiej. Zwolnij trochę, weź 

parę głębszych, spokojnych oddechów.

Panna (22 VIII-21 IX)
Jeśli zapomniałeś o urodzinach kogoś bliskiego, to 
bardzo niedobrze. Nie dziw się więc, że jubilat może ci 
to mieć za złe. Nie chodzi wcale o drogie prezenty czy 
bukiety kwiatów, tylko o pamięć. Fortuna jednak jest dla  
ciebie łaskawa i w najbliższą niedzielę pozwoli ci zatrzeć 

złe wrażenie. Wykorzystaj tę szansę.

Waga (22 IX-22 X)
Szykuje się remont. Mały czy duży, nie warto go odkładać. 
Im wcześniej go zrobisz, tym więcej uda ci się zaoszczę-
dzić. Nie bagatelizuj swoich problemów ze zdrowiem, 
same z siebie nie ustąpią. Konieczna jest wizyta u spe-

cjalisty. W nadchodzącym tygodniu, nawet jeśli ktoś cię zdenerwuje, 
trzymaj nerwy na wodzy.

Skorpion (23 X-21 XI)
Sprawy zaczynają układać się powoli po twojej myśli. Aby 
dalej tak było dokładnie przemyśl propozycje, które  ci 
złożono. Nawet gdy wszystko wygląda różowo, to gdzieś 
i tak tkwi haczyk. Nie daj się na niego złapać. Postaraj 
się z wyprzedzeniem załatwić wszystko, co masz do 

załatwienia, będziesz spać spokojniej.

Strzelec (22 XI-20 XII)
Popełniłeś być może spory nietakt. Nie upieraj się przy  
swoim tylko spokojnie przemyśl sprawę. Może się okazać, 
że nie masz rację. Przyznać się do błędu to żadna ujma, 
źle jest trwać w błędzie. Nie unikaj trudnych tematów w 

czasie rozmowy w środę. Uda ci się wyjaśnić kilka spraw a także 
uzyskać pewne zapewnienia.

Koziorożec (21 XII-19 I)
Cichy adorator przygląda ci się z boku. Dla samotnych 
Koziorożców to dobra okazja, aby zacząć żyć we dwoje. 
Koziorożce które mają już partnerów powinny raczej 
skupić się wyłącznie na swoim związku. Nawet błahy 

wakacyjny flirt może być powodem problemów. W pracy możesz 
spodziewać się większego natłoku obowiązków.

Wodnik (20 I-19 II)
Wbrew pozorom Wodnikom się nie przelewa. Zwłasz-
cza ostatnio szczupłość portfela daje o sobie znać. Nie 
przejmuj się jednak bardziej niż trzeba. Zacznij po prostu 
racjonalnie planować i realizować wydatki. Poszukaj 
może też dodatkowego zajęcia. Unikaj za to jak ognia 

podejrzanych sposobów na szybkie wzbogacenie się.

Ryby (20 II-19 III)
Tym razem sporo przesadziłeś. Nie możesz zwracać się 
do przełożonych w ten sposób. Jak Kuba Bogu, tak Bóg 
Kubie, ale ty możesz do tego jeszcze stracić premię. 
Jesteś zafascynowany przedmiotem lub osobą. To bez-

graniczne zainteresowanie będzie powodem kolejnych problemów w 
niedalekiej przyszłości. Chyba, że to zmienisz.

Kłótnia małżeńska:
- A z kim będę miała twoje dzieci, to 
jest moja osobista sprawa! 

Mężczyzna mając 20 lat kocha wszyst-
kie kobiety.
Mając 30 lat kocha już tylko jedną.
Mając 40 lat kocha znowu wszystkie... 
oprócz tej jednej. 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta 
Beduina:
- Jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w 
prawo. 

- Waldi – zakładamy się o litra, że 

nie domyślisz się, po co ja do ciebie 
przyszedłem!
- Wiem po co przyszedłeś... Pieniędzy 
pożyczyć!
- A właśnie, że nie! Dawaj tego litra!

- Dlaczego Polskie piwo przelatuje 
szybciej przez organizm niż mleko?
- Bo nie musi zmieniać koloru.
- A czemu Amerykańskie jest jeszcze 
szybsze?
- Bo nie musi zmieniać smaku!!!

- Sierżancie Kowalski! W nagrodę za 
waszą służbę, dostajecie awans do 
śledczej - już nie będziecie marznąć 
w radiowozie.

- Ale panie komendancie!? Ale ja... Ja 
się jeszcze buduję...

Szkocja. Wojna dwóch klanów.
Z jednego zamku w kłębach dymu 
wylatuje kula armatnia. Trafia w drugi 
zamek i burzy część krużganka. Po 
chwili z drugiego zamku, również 
w płomieniach ognia, wylatuje kula 
armatnia. Trafia w basztę zamku, 
zamieniając ją w kupę gruzu. I tak na 
zmianę walczą cały tydzień. Potem 
nagle cisza. Jeden dzień, drugi... W 
końcu z pierwszego zamku krzyczą:
- Hej, wy tam!!! Dlaczego nie strzelacie?
- Nie możemy!!! Kula jest po waszej 
stronie...
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Powstało Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne

Od lewej Prezes Zbigniew Winkowski, v-ce Prezes Augustyn Mogą, 
v-ce Prezes Sylwester Sadek

W czwartek 31 lipca w Wieru-
szowskim Klubie Sportowym 
„Prosna” spotkali się członko-
wie WKS i Ogniska TKKF, na 
którym podjęto oficjalną decy-
zję o połączeniu. 

Towarzystwo Sportowo – Re-
kreacyjne powstało w wyniku 
rocznych rozmów między Za-
rządami i działaczami obydwu 
organizacji, aby stworzyć od-
powiednią bazę na miarę po-
trzeb, oczekiwań i możliwości. 
Zebranych z woli wszystkich 
przybyłych i wspólnych uprzed-
nio uzgodnień powitał Prezes 
WKS Zbigniew Winkowski. Pro-
wadzenie zebrania powierzono 
Augustynowi Modze, wspie-
rali go dotychczasowi prezesi 
WKS i Ogniska TKKF Zbigniew 
Winkowski i Sylwester Sadek. 
Zgodnie z ustaleniami przed-
stawiony został porządek ob-
rad, który został jednogłośnie 
zaakceptowany przez zebra-
nych. Po części proceduralnej 
Przewodniczący zebrania, jed-
nocześnie osoba, która przygo-
towywała projekt statutu przed-
stawił i omówił treść projektu 
statutu dla nowo powstającego 
Towarzystwa Sportowo – Reak-
cyjnego. Uczestnicy zebrania 
po wniesieniu niewielkich po-
prawek zaakceptowali, po czym 
zgodnie z porozumieniem 
przystąpiono do wyłonienia 
nowych władz. Zarząd składa 
się z trzech członków WKS i 
dwóch TKKF.

 Prezesem został Zbigniew 
Winkowski (WKS)

V-ce Prezesem Sylwester Sa-
dek (TKKF)

Członkiem Zarządu d/s. spor-
tu Wiesław Rzeźnik (WKS)

Członkiem Zarządu d/s. 
administracji Adam Musiała 
(WKS)

Członkiem Zarządu ds. finan-
sowych Leszek Jasiński (TKKF)

Komisja Rewizyjna będzie pra-

cować w składzie 3-osobowym:
Stefan Jurek (TKKF), Stani-

sław Karkoszka (WKS, Leszek 
Grajeta (WKS).

Zebranie mimo szumnych 
zapowiedzi przebiegało w spo-
sób właściwy bez większych 
emocji. Na zakończenie ob-
rad głos zabrał przedstawi-
ciel Starostwa Powiatowego w 
Wieruszowie sekretarz Stefan 
Pietras. Pogratulował on nowo 
wybranym władzom, podzięko-
wał w imieniu Zarządu, Rady 

Powiatu za pracę obydwom 
Stowarzyszeniom, które razem 
już teraz będą realizować dzia-
łalność sportowo – turystyczno 
– rekreacyjną dla mieszkań-
ców miast, gminy i powiatu 
wieruszowskiego.

Redakcja ITP życzy członkom 
Towarzystwa Sportowo – Re-
kreacyjnego dobrej współpra-
cy, udanych realizacji w dzia-
łalności i pomyślności w życiu 
osobistym.

/red/

Zwierzęta, iluzje i zabawa, 
czyli Cyrk Kaskada w Wieruszowie
Letnie popołudnia i wieczory to 

wspaniała okazja do tego, by miło 
spędzić czas z rodziną i przyjaciół-
mi. Wakacyjny sezon zachęca do 
spacerów na łonie natury, woda 
kusi kąpielą a słonecznie dni do 
przyrumienienia skóry piękną opa-
lenizną. To najlepszy czas dla orga-
nizatorów festynów i zabaw, kiedy 
wesołe miasteczka i różnego rodza-
ju figloraje przeżywają prawdziwe 
oblężenie. Jedni wyjeżdżają w dale-
ką podróż na drugi koniec Polski, 
a nawet za granicę. Inni pozostają 
u siebie, korzystając z atrakcji, które 
proponuje miasto. Jak się okazuje 
wakacje w mieście mogą być równie 
udane.

W ubiegłą środę (30 lipca) ulica 
Wschodnia rozbrzmiewała dziecię-
cą radością, gdyż pojawił się Cyrk 
„Kaskada”. Jeszcze do godziny 18-tej 
poprzedzającej rozpoczęcie przed-
stawienia przy kasie stały kolejki 

rodziców z dziećmi i młodzieży, 
których nie zraziły ceny biletowe. 
A wszystko po to, by sprawić radość 
swoim pociechom. Wśród wielu 
atrakcji przygotowanych przez or-
ganizatorów była tresura koni, wiel-
błądów i ulubionych przez dzieci 
kucy. Ogromne zainteresowanie 
wzbudziło pojawienie się również 
lam z Ameryki Pd. Z przerażeniem 
a także z nutką zainteresowania wi-
dzowie obserwowali niesamowite 
pokazy węży. Zaskoczeni podziwiali 
również akrobacje m.in. z hula hop 
oraz niewiarygodne zdolności ma-
giczne cyrkowców. Jak w każdym 
cyrku nie mogło zabraknąć rów-
nież klaunów, którzy rozśmieszali 
publiczność doprowadzając zarów-
no młodszych i starszych aż do łez. 

Wychodząc z cyrku wielu mia-
ło nadzieję, że już niedługo znów 
będą mogli bawić się w cyrku.

/red./
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wieruszów
Bezpłatny 
dodatek TV

06.08-12.08.2008

08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:30 Domowe 

przedszkole 
08:55 Ostoja 
09:20 Droga do Euro 

2012 - magazyn
09:35 Made in Poland 
10:05 Koncert Galowy 

- Rzeszów 2008 
10:55 Tajemnice Waty-

kanu - serial dokum.
11:20 Bobrek dance 

- film dokumentalny
11:45 Pamiętaj o mnie
12:00 Wiadomości
12:10 Dwie strony 

medalu - serial TVP
13:00 Biznes z gwaran-

cją - magazyn
13:20 Kopciuszek - serial
13:45 Wyjechani 
14:10 Prog. rozrywkowy
15:10 Okna sztuki 

- magazyn

05:05 Notacje 
- Adam Zaleski. Wy-
graliśmy los na loterii 
- cykl dokumentalny

05:15 Moda 
na sukces - serial

05:55 Był taki dzień 
- felieton

06:00 Kawa 
czy herbata? 

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

po ósmej
08:30 Świnka Peppa 

- serial animowany
08:35 Owocowe ludki 

- serial animowany
09:05 Domisie

- Porządki
09:35 Baranek Shaun 

- serial animowany
09:45 Na wysokiej

fali - serial
10:15 Szkoła

złamanych serc 
- serial obyczajowy

11:05 Kwadrans 
na kawę

11:20 Podróżnik - Orissa
11:40 Telezakupy
11:55 Był taki dzień 

- felieton
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Plebania

- telenowela TVP
13:15 Siódme niebo 

- serial komediowy
14:00 Klan - telenowela
14:30 Raj - magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Mąż do wynajęcia 

- komedia
16:45 Przebojowa noc
17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik 

- magazyn
17:30 Przebojowa noc
17:40 Moda 

na sukces - serial
18:30 Faceci do wzięcia 

- serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Okruchy życia: 

Piekło na drodze 
- film fabularny

22:00 Prawo Bronxu 
- dramat

24:00 Na własne oczy: 
Konstelacje - film 
dokumentalny

00:55 Komediantka 
- serial TVP

01:50 Serwis TV 
- program satyryczny

02:10 Misja specjalna 
- magazyn śledczy

02:35 Był taki dzień 
- felieton

02:40 Notacje 
- Adam Zaleski. Wy-
graliśmy los na loterii 
- cykl dokumentalny

02:55 Zakończenie dnia

05:50 W labiryncie 
- serial TVP

06:15 Smaczne Go! 
- magazyn kulinarny

07:05 Telezakupy
07:20 Wakacyjne Ulice 

Kultury - magazyn
07:40 Dwójka 

Dzieciom: Kacper 
- serial animowany

08:05 M jak miłość 
- serial TVP

09:00 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy

09:55 Egzamin z życia 
- serial TVP

10:50 Sąsiedzi - serial 
komediowy TVP

11:20 Córki McLeoda 
- serial obyczajowy

12:10 Harry 
i Hendersonowie 
- serial komediowy

12:35 Siły pierwotne 
- serial obyczajowy 

13:35 Dubidu
- quiz muzyczny

14:30 Statek miłości 
- telenowela 

15:30 07 zgłoś się 
- serial TVP

17:25 MASH - serial 
komediowy 

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Sport Telegram
18:55 Pogoda
19:05 Codzienna 2 m. 3 

- serial komediowy
19:35 Sopot Hit Festiwal 

2008 - Droga do...
20:00 Rodzina Trendych 

- M jak Mamuśka 
- widowisko

20:35 Sport - LM
- studio

20:45 Sport - mecz LM 
22:50 Hity na czasie 

2008 - Płock
- program muzyczny

24:00 Panorama
00:20 Alibi na środę: 

Cień wątpliwości 
- film sensacyjny 

 Kiedy wujek Charlie 
przybywa z wizytą 
do swoich krewnych 
w Santa Rosa, tak 
naprawdę zaczyna 
jedną ze swych 
najbardziej wciąga-
jących i niebezpiecz-
nych wycieczek. To 
oszust i morderca, 
podróżujący z Filadelfii 
do Kalifornii, który 
jest zawsze o krok 
przed stróżami prawa. 
Wkrótce jednak jego 
siostrzenica zaczyna 
podejrzewać, że jej 
wuj jest mordercą i 
zaczyna się zabawa 
w kotka i myszkę. 

02:05 Europa da się 
lubić - Ludzie Europy 

02:55 Zakończenie dnia

08:00 Serwis info, 
gość poranka

08:15 Serwis Info, 
przegląd portali 
internetowych

08:30 Serwis info
08:35 Korespondent 

TVP o Poranku
08:45 Pasmo regionalne 
09:00 Serwis Info
09:10 Korespondent 

TVP o Poranku
09:15 Serwis info, 

Serwis sportowy
09:55 Biznes 
10:10 Info dzień
10:30 Serwis Info
10:50 Serwis sportowy
11:00 Serwis Info
11:10 Info Dzień
11:30 Serwis info, 

Serwis sportowy
12:10 Temat dnia
12:20 Info Dzień
12:30 Serwis info, 

Serwis sportowy

05:00 Music Spot
05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Kochanie, zmniej-

szyłem dzieciaki 
- serial komediowy

07:15 TV Market
07:30 Wielka Wygrana
08:25 Powrót Arabeli 

- serial obyczajowy
09:00 Słodkie

zmartwienia 
- serial obyczajowy

09:30 Czarodziejki 
- serial przygodowy

10:30 Beverly 
Hills 90210 - serial 
młodzieżowy

11:30 Zwariowany 
świat Malcolma 
- serial przygodowy

12:00 Gorące Hawaje 
- serial przygodowy

13:00 Dom 
nie do poznania 

14:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy
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14:45 Świat według 
Bundych - serial 
komediowy

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

- program reporterów
16:30 Tylko miłość 

- serial obyczajowy
17:30 Daleko od noszy 

- serial komediowy
18:00 Miodowe Lata 

- serial komediowy
18:50 Wydarzenia 
19:30 Mamuśki 

- serial komediowy
20:00 Świat 

według Kiepskich 
- serial komediowy

21:00 Szkolny 
patrol - komedia 
familijna

22:00 Studio Lotto
23:00 Misiek Koterski 

Show - program 
rozrywkowy

00:00 Fala zbrodni 
- serial kryminalny

01:00 Ale kasa
02:00 Zakazana kamera
04:00 Nocne randki

17:25 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 
- serial fabularno
-dokumentalny

18:25 Detektywi 
- serial fabularno
-dokumentalny 

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:15 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny 

20:55 Słoneczny 
wojownik - film 
przygodowy

23:05 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. 

01:05 Uwaga! 
01:25 Wrzuć na luz 
02:25 Telesklep
02:50 Nic straconego

13:05 Okno na Polskę
13:20 Info Dzień
13:30 Serwis info, 

Serwis sportowy
14:05 Serwis 

ekonomiczny
14:20 Temat dnia
14:30 Serwis info
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info
16:15 Rozmowa dnia
16:30 Serwis info 

- dla niesłyszących, 
Prognoza pogody

16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz - Świat
17:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta 
21:00 Serwis info
21:10 Telekurier
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Minął Dzień
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info
23:45 Ekonomia i Rynek
00:00 Jak przechytrzyć 

terrorystów? 
00:55 Minęła 20-ta
01:40 Okno na Polskę

15:25 Ja i mój Pan 
15:40 Góra Jawor 
16:00 Ostoja 
16:30 Wojciech Cejrow-

ski-boso przez świat 
17:00 Teleexpress
17:15 Domowe 

przedszkole 
17:40 Reportaż
17:55 Droga do Euro 

2012 - magazyn
18:10 Reportaż
18:35 Bobrek dance 
19:00 Pamiętaj o mnie
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:10 Dwie strony 

medalu - serial TVP
21:05 Tydzień Polski 
21:35 Kino Sąsiadów 

na bis: Zapomniane 
światło - film
fabularny

23:20 Elegia na śmierć 
Roja - film dok.

24:00 Panorama
00:15 Dzika Polska 
00:40 Made in Poland 
01:05 Pamiętaj o mnie
01:15 Dobranocka
01:30 Wiadomości

04:45 Uwaga! 
05:05 Telesklep
05:55 Hej-nał show 
06:55 Raczkujące 

melodyjki - serial 
animowany 

07:50 Druga Twarz 
- reality show 

08:55 W-11 Wydział 
Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

09:35 Telesklep
10:35 Sąd rodzinny 
11:30 Fabryka Gry 
12:30 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

13:05 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

14:20 Prawo i bezprawie 
- serial kryminalny

15:15 Kobra:
Druga zmiana
- serial sensacyjny 

16:15 Rozmowy w toku 
- talk show 

Piekło na drodze - film fabularny, TVP1, godz. 20:20
Dla bohaterek filmu miał to być kolejny normalny 
dzień w ich życiu - jak zwykle pełen obowiązków, 
zazwyczaj błahych problemów i drobnych radości.

Komediantka - serial, TVP1, godz. 00:55
Po nieudanej próbie samobójstwa Janka wraca do 
Bukowca. Jej rekonwalescencja przebiega powoli. 
Ojciec czuwa nad jej zdrowiem.

10:00 Fani czterech kółek: 
Suzuki SJ410 11:00 Sza-
leni kaskaderzy: Lot nad 
hangarem 11:30 Szaleni 
kaskaderzy 12:00 Praw-
da czy fałsz 13:00 Wojny 
na złomowisku: Samo-
chód spycharka 14:00 
Brudna robota 15:00 Jak 
to jest zrobione? 16:00 
Chop Shop 17:00 Produ-
cenci motocykli: Williams 
i Compton 18:00 Ame-
rykański hot-rod: Road-
ster Hi-Boy ‘32 19:00 
Amerykański chopper: 
Eragon 20:00 Jak to jest 
zrobione? 21:00 Misja 
nie-zbędna 22:00 Brud-
na robota 23:00 Broń 
przyszłości: Bez wyjścia 
00:00 Królowie mocy 
01:00 Plemiona XXI 
wieku 02:00 O krok od 
śmierci: Zdradliwe prądy 
03:00 Misja nie-zbędna 
04:00 Brudna robota

07:20 Simpsonowie XII 
07:45 Łapu Capu - maga-
zyn informacyjny 08:00 
Miss Potter - biograficzny 
09:35 Rządy Gargulców 
- akcja, USA, rez. Ayton 
Davis, wyk. Joe Penny, 
Wes Ramsey, Sean Ma-
hon, Julia Rose 11:10 
Gdyby Słońce było bo-
giem - obyczajowy 12:45 
Przypadek Harolda Cricka 
- komediodramat 14:40 
Rockefeller Plaza 30 II 
- serial 15:10 Obywatel 
świata 16:40 TranSyl-
wania 18:30 Rozdział 27 
20:00 Łapu Capu 20:10 
Simpsonowie XII 20:45 
Łapu Capu  21:00 Pro-
gnoza na życie - kome-
diodramat 23:00 Robak 
- thriller 00:50 SuperDe-
ser: Siedemnasty stopień 
01:30 Jackass 03:00 
Van Veeteren - Wypadek 
- kryminalny

08:00 Panowie w cylin-
drach - musical 09:50 
Wyśniona Lhasa - dramat 
11:25 Jego typ kobie-
ty 13:30 Od kina klasy 
„B” do filmu kultowego: 
Science Fiction - doku-
mentalny 14:05 Million 
Dollar Hotel 16:15 Paję-
czarki 18:10 Lekkoduch 
- musical 20:00 Tybet: 
Trylogia Buddyjska 22:25 
Poirot: Król trefl - kry-
minał 23:25 Poirot: Sen 
00:25 Dwie strony łóżka 
- komedia, Hiszpania, reż. 
Emilio Martínez Lázaro, 
wyk. Ernesto Alterio, 
Guillermo Toledo, Alberto 
San Juan, María Esteve 
02:10 Red Road - thriller, 
Wlk. Brytania/Dania, reż. 
Andrea Arnold, wyk. Kate 
Dickie, Tony Curran, Mar-
tin Compston, Nathalie 
Press 04:00 Zakończenie 
programu

Canal+ Ale kino!Discovery

CZAS NA ROZRYWKĘ

Odpowiedzi proszę przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem:
Dodatek Sp. z o.o., ul. Dolina 57
85-212 Bydgoszcz do dnia 6 sierpnia.
Zwycięzcą za poprawne nadesłanie rozwiązania z krzyżówki 
z dodatku nr 28/2008 tj. „Kto płaci ten wymaga” jest:
Pani Teresa Wożnica ze Strzelna.

05:20 Sztukateria 
05:45 Dekoratornia
06:10 Ręce, które leczą 
06:35 Muzyczne listy
07:45 TV Market
08:20 Kasa Na Bank 

- program interaktywny
09:20 Pokemon 

- serial animowany 
09:50 Zbuntowani 

- serial obyczajowy
10:50 Mała Czarna
11:50 Sidła miłości 

- serial fabularny
12:50 Trampolina 

- reality show
13:50 VIP 
14:20 Wygraj fortunę 
15:20 Paszport 

do świata mody 
- reality show

16:20 Dharma i Greg 
- serial komediowy

16:50 Saint - Tropez 
- serial obyczajowy

18:00 Mała Czarna 

środaDwie najkrótsze odpowiedzi: tak i nie, wymagają najdłuższego zastanowienia

05:35 Music chat 
06:35 Telesklep
07:40 Wyrok - serial 

kryminalny
08:35 Kochane kłopoty 

- serial obyczajowy
09:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

10:35 Kryminalni 
- serial kryminalny

11:40 Telesklep
12:45 Fabryka Gry 
13:40 Serce z kamienia 

- telenowela 
14:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

15:40 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

16:40 Wyrok 
- serial kryminalny

17:35 Kryminalni 
- serial kryminalny

18:35 Frasier 
- serial komediowy 

19:00 Zbuntowani
- serial obyczajowy 

 Madraiaga prosi, by 
nie wyrzucali z EWS 
żadnego z uczniów. 
W zamian on sam 
odejdzie ze szkoły. 

20:00 Pożar w Oakland 
- dramat

 Starsza kobieta 
zauważa na jednej z 
posesji tlący się ogień. 
Niebawem przyjeżdża 
straż pożarna, ale 
jest już za późno 
- ogień błyskawicznie 
rozprzestrzenia się na 
pobliskie lasy. 

21:55 24 godziny - serial
22:55 Big Brother V 

- Nominacje
00:55 Mała Czarna
01:55 Jerycho 

- serial sensacyjny
 Jake i Rangersi biorą 

sprawiedliwość we 
własne ręce. 

02:50 Wydarzenia
03:25 Muzyczne listy
04:15 Big Brother V 
04:40 Drogówka
05:05 Komenda
05:20 Zakończenie

19:05 Siostrzyczki 
- serial komediowy 

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy 

20:05 Rok niebezpiecz-
nego życia - film 
obyczajowy

22:20 Mała 
doboszka - film 
sensacyjny 

 Scenariusz filmu 
powstał na motywach 
doskonałej powieści 
brytyjskiego pisarza 
Johna Le Carré, 
która pobiła wszelkie 
rekordy popularności. 
Charlie, brytyjska 
aktorka, została 
wciągnięta w między-
narodową aferę szpie-
gowską. Zwerbowana 
do współpracy przez 
izraelski wywiad, ma 
posłużyć za przynętę, 
która umożliwi schwy-
tanie Khalila.

00:50 Kochanka 
prezydenta
- film sensacyjny 

02:40 Wróżki 
03:45 Laski na czacie 
05:15 Koniec programu

Egzekutor - film sensacyjny, USA, TVN, godz. 23:05
Alex wpada na pomysł świadczenia usług osobom, 
które chcą skończyć z życiem, a nie umieją tego 
zrobić same. Daje ogłoszenie do prasy...

08:30 Rajdy samochodo-
we: Rajd Finlandii 09:30 
Magazyn olimpijski 10:00 
Skoki narciarskie 11:00 
Piłka nożna 15:45 Piłka 
nożna: Letnie Igrzyska 
olimpijskie Pekin, Chiny 
- eliminacje kobiet Let-
nie Igrzyska olimpijskie: 
Norwegia - Stany Zjed-
noczone 17:00 Igrzyska 
olimpijskie 17:45 Piłka 
nożna 20:15 Magazyn 
olimpijski 20:45 Igrzy-
ska olimpijskie 21:15 
Magazyn Wednesday 
Selection 21:25 Magazyn 
Gość Wednesday Selec-
tion 21:35 Polo 22:05 
Jeździectwo: Riders Club 
22:10 Golf 23:10 Golf 
Club 23:15 Żeglarstwo

10:00 Pies na medal 
11:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 11:30 
Małpi biznes 12:00 Wiel-
kie morskie przygody 
13:00 Życie zwierząt: Mo-
rza 13:30 Ludojady 14:00 
Kiedy rekiny atakują 15:00 
Siedem śmiertelnych 
ataków 16:00 Małe zoo 
walczy! 17:00 Policja dla 
zwierząt w Detroit 18:00 
Na pomoc zwierzętom 
Australii 18:30 Na po-
moc zwierzętom Australii 
19:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 19:30 
Małpi biznes 20:00 Dzi-
waczne stworzenia 21:00 
Lekarz wielkich kotów 
22:00 Policja dla zwierząt 
w Phoenix 23:00 Naj-
zabawniejsze zwierzęta 
świata 00:00 Na ratunek 
przyrodzie

Eurosport

Animal Planet

06:00 Scenariusz - kome-
dia 07:35 Zostańmy przy-
jaciółmi - komedia 09:10 
Różowa Pantera - kome-
dia 10:45 Biedni arysto-
kraci - komedia 12:10 
Przygoda na Antarktydzie 
14:10 Zacząć od zera 
- komedia 15:35 Euro-
pejskie Nagrody Filmowe 
2007 17:10 Magiczna 
kula 18:40 Przyszywany 
wujek - komediodramat 
20:10 Tydzień kawalerski 
- komedia 21:45 Pod lo-
dem - dramat 23:15 Za-
wód zabójca - kryminalny 
00:50 Tydzień kawalerski 
- komedia 02:25 Cine-
ma, cinema - magazyn 
filmowy, USA 02:50 Pod 
lodem - dramat psycho-
logiczny, Niemcy

HBO

ZŁOTA POLKA

Wspomnienia o pierwszej złotej medalistce  - Halinie Konopackiej
31 lipca b.r. minęła 80-ta rocz-

nica zdobycia 1 złotego medalu 
przez polską lekkoatletkę Hali-

nę Konopacką. To ważna rocz-
nica nie tylko dla miłośników 
lekkoatletyki, ale dla wszystkich 

Polaków – pierwsze 
w historii złoto dla 
Polski. Warto zatem 
przybliżyć postać 
niezwykłej Polki, nie-
zwykłej sportsmenki.

Halina Konopacka 
urodziła się w 1900 
roku w Rawie Ma-
zowieckiej w boga-
tej rodzinie miesz-
czańskiej, otrzymała 
wszechstronne wy-
kształcenie. Smukła 
blondynka, kultu-
ralna o nieprzecięt-
nej urodzie - to była 
dama I poł .XXw. 
taką zapamiętali ją 
współcześni,. Woła-
no na nią Czerpieta 
od czerwonego stro-
ju , w jakim pojawia-

ła się na stoku narciarskim. W 
1928 roku wyszła za mąż za mi-
nistra skarbu I RP Matuszew-
skiego. Była już wtedy pierwszą 
złotą medalistką. Brała udział 
z zawodach automobilowych, 
malowała, pisała wiersze. Po 
wybuchu II wojny światowej w 
1939 roku wraz z mężem kon-
wojowała złoto Banku Polskie-
go, które po wielu perypetiach 
udało się dowieźć do Francji i 
osobiście dostarczyć generało-
wi Władysławowi Sikorskiemu. 
W czasie zawieruchy wojennej 
utraciła swój największy skarb 
, złoty medal olimpijski. Po in-
wazji Niemiec na Francję uda-
ło się jej wraz z mężem ewaku-
ować do Hiszpanii a następnie 
dzięki Ignacemu Padereckie-
mu przedostać się do Stanów 
Zjednoczonych, które stały się 
ich drugą ojczyzną. Ostatnim 
miejscem zamieszkania Haliny 
Konopackiej była Floryda. Bar-

dzo tęskniła za Polska, nosiła 
się z zamiarem powrotu na sta-
łe. Niestety realizację marzeń 
uniemożliwił stan zdrowia. Uro-
dę odziedziczyła po matce, ale 
zawsze powtarzała, że oprócz 
mięśni ma serce i duszę. Pierw-
szy raz odwiedziła Polskę w 
1958 roku , potem była jeszcze 
parę razy. Udzielała się w wielu 
dyscyplinach lekkoatletycznych, 
grała w tenisa. Lekkoatletyką za-
interesowała się przypadkowo, 
gdy w 1924 roku znalazła się na 
Agrykoli wzięła do ręki i dysk, 
rzuciła i uzyskała rekord Polski. 
To zapoczątkowało jej karierę 
sportową. Pierwszym trenerem 
Haliny Konopackiej, był Fran-
cuz Beke, w ciągu dwóch lat 
ustanowiła rekord świata a w 
1928 roku na Igrzyskach Olim-
pijskich w Amsterdamie zdoby-
ła dla Polski pierwsze złoto. Nie 
była faworytką, ale potrafiła się 
zmotywować, wszystko robiła z 

pasja, jak wspominała „stadion 
był nabity po brzegi i w pewnej 
chwili zauważyłam grupę ok. 
30 Polaków z biało-czerwonymi 
chorągiewkami, to one wygrały 
tę olimpiadę, Chorągiewki wy-
rosły w ogromny biało-czerwony 
sztandar”. Halina Konopacka 
uzyskała wynik 39,42 m. Tele-
gram z gratulacjami przesłał 
jej ówczesny prezydent Ignacy 
Mościcki. Kochała wszystko co 
robiła i wszystkich dookoła sie-
bie. Była osobą wszechstronnie 
uzdolnioną: lubiła malować 
kwiaty, ptaki wystawiała swo-
je obrazy, rzeźbiła. 31 lipiec 
to data godna zapamiętania w 
polskim sporcie a Halina Ko-
nopacka to symbol Polki która 
osiągnęła sukces, dokonania 
zapewniły jej na stałe miejsce w 
historii polskiego sportu i w hi-
storii Polski.
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16 lipca 2008

08:00 Wiadomości
08:14 Kwadrans 

po ósmej
08:30 Budzik - Higiena
09:00 Raj - magazyn
09:25 Olimpijczycy 2008 
09:45 Skarby nieodkryte 
10:10 Reportaż
10:35 Program 

rozrywkowy
11:25 Zaproszenie 

- Miasto innym 
na wzór zbudowane

11:45 Pamiętaj o mnie
12:00 Wiadomości
12:10 Dwie strony 

medalu - serial TVP
13:00 Tydzień Polski 
13:30 Elegia na śmierć 

Roja - film dok.
14:35 Misja specjalna 
15:00 Laboratorium XXI 

wieku - magazyn
15:20 Szansa na życie 
15:35 Zacisze gwiazd
16:00 Raj - magazyn

05:05 Notacje - Adam 
Kilian. Widziałem 
upadek imperium 
- cykl dokumentalny

05:15 Moda 
na sukces - serial

05:55 Był taki dzień 
- felieton

06:00 Kawa
czy herbata?

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

po ósmej
08:30 Świnka Peppa 

- serial animowany
08:35 Karrypel kontra 

Groszki - serial 
animowany

09:05 Jedynkowe 
Przedszkole 
- program dla dzieci

09:30 Fifi - serial
animowany

09:50 Lilli czarodziejka 
- serial animowany

10:15 Szkoła 
złamanych serc 
- serial obyczajowy

11:05 W-skersi 
11:25 Ja i mój Pan 

- magazyn
11:35 Telezakupy
11:55 Był taki dzień 

- felieton
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Plebania 

- telenowela TVP
13:15 Siódme niebo 

- serial komediowy
14:00 Klan

- telenowela TVP
14:30 My Wy Oni

- magazyn
15:00 Wiadomości
15:10 Błękitna Laguna 

- dramat
17:00 Teleexpress 
17:20 Celownik 

- magazyn
17:30 Przebojowa noc
17:40 Moda 

na sukces - serial
18:30 Faceci do wzięcia 

- serial TVP
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 Budząc zmarłych 

- serial kryminalny
22:20 Sprawa 

dla reportera 
22:55 Twardziel 

- film fabularny
00:35 Pogoda 

dla kierowców
00:40 Zagubieni II 

- serial sensacyjny
02:10 Śpiewać, jak to 

łatwo powiedzieć 
- widowisko

02:40 Był taki dzień 
02:43 Notacje 

- cykl dokumentalny
02:55 Zakończenie dnia

06:05 W labiryncie 
- serial TVP

06:30 Smaczne Go! 
- magazyn kulinarny

07:15 Telezakupy
07:35 Dwójka 

Dzieciom: Kacper 
- serial animowany

08:05 M jak miłość 
- serial TVP

08:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy

09:55 Egzamin z życia 
- serial TVP

10:45 Święta wojna 
- serial TVP

11:20 Córki McLeoda 
- serial obyczajowy

12:10 Harry 
i Hendersonowie 
- serial komediowy

12:40 Prywatne życie 
surykatek - Niepewna 
przyszłość - serial 
dokumentalny

13:05 Gwiazdy tańczą 
na lodzie - widowisko 
rozrywkowe

14:55 Statek miłości 
- telenowela

15:50 Czarne chmury 
- serial TVP 

 Osią fabuły stały się 
dramatyczne epizody z 
walk o utrzymanie przy 
Polsce Prus Książę-
cych. Pozostawały one 
w lennej zależności od 
Rzeczypospolitej od 
1525 r., kiedy Albrecht 
Hohenzollern seku-
laryzował państwo 
zakonne i złożył w 
Krakowie hołd królowi 
polskiemu.

16:50 MASH - serial 
komediowy 

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Sport Telegram
18:55 Pogoda
19:05 Codzienna 2 m. 3 

- serial komediowy
19:35 Sopot Hit Festiwal 

2008 - Droga do...
20:10 Coś na szczęście 

- film obyczajowy
21:45 Hotel

Babylon - serial
22:45 Magazyn krymi-

nalny 997 - program 
Michała Fajbusiewicza

23:15 Festiwal Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi  

23:25 Bez fikcji: 
Nim zapłonie znicz. 
Chiny w przededniu 
Igrzysk Olimpijskich 

24:00 Panorama
00:20 Czy świat osza-

lał?: Wojna ptaków 
01:15 Miasteczko 

Twin Peaks - serial 
kryminalny 

02:05 Wiedźmin
- serial fantastyczno
-przygodowy

02:55 Zakończenie dnia

08:00 Serwis info, gość 
poranka

08:15 Serwis info, 
przegląd portali 
internetowych

08:30 Serwis info
08:35 Korespondent TVP 

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

gląd prasy, Pogoda
09:10 Korespondent TVP 

o Poranku
09:15 Serwis info, 

Serwis sportowy
09:55 Biznes 
10:10 Info Dzień
10:30 Serwis info
12:10 Temat Dnia
12:20 Info Dzień
12:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
13:05 Okno na Polskę
13:30 Serwis info
14:05 Serwis 

ekonomiczny

05:00 Music Spot
05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Kochanie, zmniej-

szyłem dzieciaki 
- serial komediowy

07:15 TV Market
07:30 Wielka Wygrana
08:25 Powrót Arabeli 

- serial obyczajowy
09:00 Słodkie 

zmartwienia 
- serial obyczajowy

09:30 Czarodziejki 
- serial przygodowy

10:30 Beverly 
Hills 90210 - serial 
młodzieżowy

11:30 Zwariowany 
świat Malcolma 
- serial przygodowy

12:00 Gorące Hawaje 
- serial przygodowy

13:00 Dom 
nie do poznania

14:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy

czwartek 7 sierpnia 2008 r. Doris, Kajetana, Donaty, Doroty

14:45 Świat według 
Bundych - serial 
komediowy 

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

- program reporterów
16:30 Tylko miłość 

- serial obyczajowy
 Potrącona przez sa-

mochód Sylwia trafia 
do szpitala. Przywozi 
ją Rafał, który czuwa 
przy niej. 

17:30 Daleko od noszy 
- serial komediowy

18:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy

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

- serial komediowy
20:00 Skazany 

na śmierć - serial 
sensacyjny

22:00 Studio Lotto
22:05 Fan - thriller
00:40 Fala zbrodni 

- serial kryminalny 
01:40 Ale kasa
02:40 Zakazana kamera
04:40 Nocne randki

15:15 Kobra: 
Druga zmiana 
- serial sensacyjny 

16:15 Rozmowy w toku 
- talk show 

17:25 Sąd rodzinny 
18:25 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:15 Zabójcza przyjaźń 

- film sensacyjny 
 W pewnym collegu 

panuje dość dziwna 
zasada - studentom, 
których współlo-
katorzy popełniają 
samobójstwo mają 
zaliczony automatycz-
nie rok na „A” czyli na 
najwyższą ocenę.

22:10 Teraz albo nigdy 
- serial obyczajowy

23:10 Uwaga, faceci! 
- serial obyczajowy

00:05 Krok od domu
- serial kryminalny

01:00 Uwaga! 
01:20 Wrzuć na luz 
02:20 Telesklep

14:20 Temat Dnia
14:30 Serwis info, Pogo-

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

da, Serwis sportowy
16:10 Rozmowa dnia
16:30 Serwis info
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Komentarz - Świat
17:30 Serwis info, 

Pogoda
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta 
21:00 Serwis info
21:10 Telekurier 
21:30 Serwis info, 

Pogoda
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Minął Dzień
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Serwis info, 

Pogoda
23:45 Ekonomia i Rynek
00:00 Na jednej ziemi 
01:15 Minęła 20 ta 

- program 
publicystyczny

02:00 Okno na Polskę
02:10 Telekurier 

- Bliżej Ciebie
02:25 Minął Dzień

16:30 Światowiec 
17:00 Teleexpress
17:15 Budzik - Higiena
17:50 Za zamkniętymi 

drzwiami 
18:05 Psi psycholog 
18:30 Ulice Kultury 
18:45 Olimpijczycy 2008 
19:00 Pamiętaj o mnie
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:10 Dwie strony 

medalu - serial TVP
21:00 Ballada o Lu Pin 

25’ - film dokument.
21:30 Kino Sąsiadów 

na bis: Kontrolerzy 
- film obyczajowy

23:30 Misja specjalna 
24:00 Panorama
00:15 Opowieści wiatru

i morza - magazyn
00:40 Skarby nieodkryte 
01:05 Pamiętaj o mnie
01:15 Dobranocka
01:30 Wiadomości
02:00 Dwie strony 

medalu - serial TVP
02:50 Ballada o Lu Pin 

25’ - film dokument.
03:15 Kino Sąsiadów 

na bis: Kontrolerzy 
- film obyczajowy

04:45 Uwaga! 
05:05 Telesklep
05:55 Hej-nał show 
06:55 Raczkujące 

melodyjki - serial 
animowany 

07:50 Szymon Majewski 
Show - program 
rozrywkowy 

08:55 W-11 Wydział 
Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

09:35 Telesklep
10:35 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
- serial fabularno
-dokumentalny

11:30 Fabryka Gry 
12:30 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

13:05 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

14:20 Prawo
i bezprawie 
- serial kryminalny

Twardziel - film fabularny, TVP1, godz. 22:55
Bohaterem filmu jest Michael, którego wychowuje 
samotna matka. Trzydziestoparoletnia atrakcyjna 
kobieta chciałaby jeszcze ułożyć sobie życie.

Czy świat oszalał?: Wojna ptaków - film dokumen-
talny, Wielka Brytania, TVP2, godz. 00:20 
Opodal holenderskiego miasta Arnhem lądują dzie-
siątki tysięcy żołnierzy wojsk sprzymierzonych.

05:20 Sztukateria 
05:45 VIP 
06:10 FIFA Futbol 

Mundial
06:35 Muzyczne listy
07:45 TV Market
08:20 Kasa Na Bank 

- program interaktywny
09:20 Pokemon

- serial animowany 
09:50 Zbuntowani 

- serial obyczajowy
10:50 Mała Czarna
11:50 Sidła miłości 

- serial fabularny
 Miał miejsce napad na 

galerię sztuki i wszyst-
kie dowody wskazują, 
że to Tomy dopuścił 
się tego rabunku... 

12:50 Buffy, postrach 
wampirów - serial 
przygodowy 

13:50 Dekoratornia
14:20 Wygraj 

fortunę

czwartekMilcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia

05:35 Music chat 
06:35 Telesklep
07:40 Wyrok 

- serial kryminalny
08:35 Kochane kłopoty 

- serial obyczajowy
09:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

10:35 Kryminalni 
- serial kryminalny 

11:40 Telesklep
12:45 Fabryka Gry 
13:40 Serce z kamienia 

- telenowela 
14:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

15:40 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

16:40 Wyrok 
- serial kryminalny 

17:35 Kryminalni 
- serial kryminalny 

18:35 Frasier 
- serial komediowy 

15:20 Paszport
do świata mody 
- reality show 

16:20 Skrzydła
- serial komediowy

16:50 Saint - Tropez 
- serial obyczajowy

18:00 Mała Czarna
- talk show

19:00 Zbuntowani 
- serial obyczajowy

20:00 Przodem do tyłu 
- komedia 

21:50 Komisarz Rex 
- serial kryminalny

22:55 Big Brother V 
23:55 Mała Czarna
00:55 Ucieczka 

w milczenie - dramat
 Bohaterką filmu jest 

13-letnia Melindq 
Sordino dziewczyna 
pogrążona w depresji, 
która stara się znaleźć 
sposób na poradzenie 
sobie z otaczającą ją 
rzeczywistością.

02:50 Wydarzenia
03:25 Muzyczne listy
04:15 Big Brother V 
04:40 Drogówka
05:05 Komenda
05:20 Zakończenie

19:05 Siostrzyczki 
- serial komediowy 

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy

20:05 Na łasce 
zabójcy - film 
sensacyjny

21:50 Bez śladu 
- serial sensacyjny 

22:45 Strefa mroku 
- film science-fiction 

 Cztery opowieści z ga-
tunku SF. W pierwszej 
historii bigot dostaje 
nauczkę - wciela się 
kolejno w trzy różne 
ofiary uprzedzenia i 
nietolerancji. Akcja 
drugiej rozgrywa się 
w domu pogodnej 
starości, do którego 
przybywa wyjątkowy 
człowiek i sprawia, że 
rezydenci znów czują 
się młodzi. W trzeciej 
opowieści kobieta 
zaprzyjaźnia się z 
nieśmiałym dzieckiem, 
które jest nawiedzone 
przez złe moce.

00:45 Wróżki 
01:50 Laski na czacie 
03:20 Koniec programu

Zabójcza przyjaźń - film sensacyjny, TVN, godz. 20:15
Legenda krążąca po kampusach głosi, że jeżeli 
student popełni samobójstwo, jego współlokatorzy z 
akademika zdobędą celujące oceny na egzaminach.

07:45 Łapu Capu 08:00 
Zagubione dzieci Bud-
dy  09:40 Zozo - dramat 
11:30 Przystanek auto-
busowy - komedia 13:10 
Ostrza chwały 14:50 
O czym szumią wierz-
by - przygodowy 16:40 
Jasne, błękitne okna 
- obyczajowy 18:20 Taxi 
4 - akcja/komedia 20:00 
Łapu Capu - magazyn 
20:10 Simpsonowie 
20:45 Łapu Capu - maga-
zyn informacyjny 21:00 
Eureka II - serial 21:50 
Rockefeller Plaza 30 II - 
serial 22:25 Doktor Freud 
- dramat 00:50 Klątwa 2 
- horror 02:30 Cios po-
niżej pasa - sensacyjny, 
USA, rez. Vondie Curtis-
Hall, wyk. Tyrese Gibson, 
Shawn Parr 04:05 Koloss 
- dramat, Polska

10:00 Fani czterech kółek: 
BMW 325i 11:00 Szaleni 
kaskaderzy 12:00 Praw-
da czy fałsz 13:00 Wojny 
na złomowisku 14:00 
Brudna robota: Sztuczne 
rafy koralowe 15:00 Jak 
to jest zrobione? 16:00 
Poturbowani 17:00 Bez-
względne maszyny 17:30 
Bezwzględne maszyny 
18:00 Amerykański hot-
rod: Mustang ‘65 19:00 
Amerykański chopper 
20:00 Jak to jest zrobio-
ne? 21:00 Faceci w bieli 
22:00 W poszukiwaniu 
ropy 23:00 Niezniszczalni 
00:00 Fani czterech kó-
łek: Peugeot 205 01:00 
Plemiona XXI wieku 
02:00 O krok od śmierci 
03:00 Faceci w bieli

08:30 Piłka nożna 11:00 
Piłka nożna: Letnie 
Igrzyska olimpijskie Pe-
kin, Chiny - eliminacje 
mężczyzn Letnie Igrzy-
ska olimpijskie: Brazylia
- Belgia 13:00 Piłka nożna 
13:45 Piłka nożna: Letnie 
Igrzyska olimpijskie Pe-
kin, Chiny - eliminacje 
mężczyzn Letnie Igrzyska 
olimpijskie: Holandia - Ni-
geria 15:45 Piłka nożna 
17:00 Igrzyska olimpij-
skie 17:45 Piłka nożna 
19:00 Igrzyska olimpij-
skie 20:45 Piłka nożna 
00:15 Piłka nożna: Letnie 
Igrzyska olimpijskie Pe-
kin, Chiny - eliminacje 
mężczyzn Letnie Igrzyska 
olimpijskie: Wybrzeże 
Kości Słoniowej

08:00 Porywacz ciał 
09:30 Niech żyje miłość 
- melodramat 11:15 
Brzdąc - komedia 12:15 
Paryż, Teksas - dramat 
14:45 Za drzwiami Actors 
Studio: Forest Whitaker  
15:40 Bezkresne niebo 
- western 18:10 Panna 
Nikt - dramat 20:00 Zagu-
bieni w Pekinie - dramat 
22:00 Terminator 23:55 
Samsara - dramat, Indie/
Francja, reż. Pan Nalin, 
wyk. Shawn Ku, Christy 
Chung, Neelesha BaVo-
ra, Lhakpa Tsering 02:20 
Środa popielcowa - dra-
mat, USA, reż. Edward 
Burns, wyk. Brian Burns, 
Vincent Rubino 03:55 Ko-
niec - film krótkometrażo-
wy 04:00 Zakończenie

10:00 Pies na medal 
11:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 11:30 
Małpi biznes 12:00 Po-
skramiacz węży 13:00 
Życie zwierząt 13:30 Lu-
dojady 14:00 Dziwaczne 
stworzenia 15:00 Lekarz 
wielkich kotów 16:00 
Małe zoo walczy! 17:00 
Policja dla zwierząt w 
Detroit 18:00 Na ratunek 
przyrodzie 19:00 Naj-
zabawniejsze zwierzęta 
świata 19:30 Małpi biznes 
20:00 Policja dla zwierząt 
w Miami 21:00 Na poste-
runku 22:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix 23:00 
Najzabawniejsze zwierzę-
ta świata 00:00 Na ratu-
nek przyrodzie 00:30 Na 
pomoc zwierzętom 01:00 
Najzabawniejsze zwierzę-
ta świata

Canal+

Eurosport Ale kino!

Discovery

Animal Planet

07:30 Magiczna kula 
- familijny 09:00 Przy-
szywany wujek - kome-
diodramat, USA, reż. 
Peter Paige, wyk. Peter 
Paige, Anthony Clark, 
Kathy Najimy, Gabrielle 
Union 10:30 Pakt milcze-
nia - horror 12:05 Split 
7-10 - komedia 13:40 
Marzycielka - dramat 
15:10 Faceci w korkach 
16:40 Niespokojny - film 
akcji 18:25 Niedokończo-
ne życie - dramat 20:10 
Premiera: Psi kłopot - ko-
media 21:35 Zabić pre-
zydenta - thriller 23:10 
Chłopcy z baraków - ko-
media 00:45 Psi kłopot 
- komedia 02:10 Zabić 
prezydenta - thriller, Wiel-
ka Brytania

HBO

Treść programu i foto dzięki uprzejmości: Prasowej Agencji Telewizyj-
nej, Polsatu, TVP1, TVP2, TV Polonia, TVN, HBO, TV Regionalnej, TV4, 
TVN7, Zig Zap, Eurosportu, Canal+, Discovery, Animal Planet
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ZA ZMIANY W PROGRAMACH TV
Na ostatniej stronie okładki znajduje się materiał reklamowy.
Wydawca: Dodatek sp. z o.o.
85-212 Bydgoszcz, ul. Dolina 57, tel. (0-52) 376-08-65 do 67
e-mail: iwona@magraf.pl
Redaktor naczelny: Sławomir Grzmiel
ISSN 1643-2460
Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Mirosław Łukasik
Dział reklam: Ewa Grajek, tel. 0 52 376 08 65 lub 608 064 301, 
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Cameron Diaz i Jennifer Aniston: szczera rozmowa

Cameron Diaz i Jennifer Aniston postanowiły spot-
kać się i szczerze porozmawiać o osobliwej sytuacji, 
w jakiej się znalazły. Otóż, Diaz spotyka się obecnie z 
byłym chłopakiem Jennifer Aniston, Paulem Sculforem, 
natomiast Aniston od jakiegoś czasu romansuje z Joh-
nem Mayerem, który niegdyś spotykał się z Diaz.

„Jennifer i Cameron są dobrymi koleżankami, więc 
postanowiły szczerze porozmawiać - zdradza przyja-
ciel Aniston. - Cameron czuła się niezręcznie, ale na 
szczęście Jennifer nie ma nic przeciwko jej związkowi 
z Paulem. Jest wyrozumiała i podchodzi do sprawy na 
luzie”.

Już wkrótce będziemy mogli podziwiać Cameron 
Diaz w horrorze „The Box”. Natomiast Jennifer Aniston 
pracuje obecnie na planie filmu „Marley i Ja”.

Córka Toma Cruise’a najlepiej ubrana 

Córka Toma Cruise’a i Katie Holmes, Suri, została 
uznana za najlepiej ubraną dziewczynkę Hollywood.

Tak zdecydowali czytelnicy magazynu „OK!”.
„Suri nosi stroje od Armaniego, Burberry i Christia-

na Louboutina - czytamy na łamach czasopisma. - To 
zasługa jej mamy, Katie Holmes, która interesuje się 
modą”.

Suri Cruise pokonała m.in. Shiloh, córkę Brada Pit-
ta i Angeliny Jolie, oraz Violet - latorośl Bena Afflecka 
i Jennifer Garner.

08:00 Wiadomości
08:14 Kwadrans 

po ósmej
08:30 Moliki książkowe
08:40 Kuchcikowo 
09:00 Panna z mokrą 

głową - serial TVP
09:25 ...”swego 

nie znacie”... 
09:35 Pomorskie 

krajobrazy 
10:00 Welcome to Kra-

ków - cykl reportaży
10:10 Czarne chmury 

- serial TVP
11:00 Przeboje

młodzieżowe 
11:35 Polska z bocznej 

drogi - reportaż
11:45 Pamiętaj o mnie 
12:00 Wiadomości
12:10 Dwie strony 

medalu - serial TVP
13:00 Lnianka, bunkry 

i Kłopot na lato 
13:25 Hity satelity

05:05 Notacje - Maria 
Drue. Pani baronowa 
i austriacki bauer 
- cykl dokumentalny

05:15 Moda 
na sukces - serial

05:55 Był taki dzień 
- felieton

06:00 Kawa 
czy herbata? 

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

po ósmej
08:30 Świnka Peppa 

- serial animowany
08:35 Owocowe ludki 

- serial animowany
09:05 Moliki książko-

we czyli co czytać 
dziecku - magazyn

09:20 Kuchcikowo 
- gotowanie na ekranie 
- program dla dzieci

09:35 Angielski
z Jedynką, czyli The 
Best Guest Show 
- program edukacyjny

09:45 Legenda Nezha 
- serial animowany

10:10 Szkoła 
złamanych serc 
- serial obyczajowy

11:00 Kuchnia z Okrasą 
- Przysmaki wielkich 
wodzów

11:20 Moje smakołyki:
Donatello we 
Włoszech - cykl 
dokumentalny

11:35 Telezakupy
11:55 Był taki dzień 

- felieton
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Plebania

- telenowela TVP
13:10 Klan - telenowela
13:35 Pekin 2008 

- Ceremonia otwarcia 
17:30 Teleexpress 
17:45 Celownik 

- magazyn
18:00 Przebojowa noc
18:05 Moda 

na sukces - serial 
19:00 Wieczorynka: 

Smerfy 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Kopalnie Króla 

Salomona cz.2 
- film przygodowy

22:00 Rocky V 
- film fabularny

23:45 Kino na Wysokich 
Obcasach: Rekon-
strukcja - dramat

01:15 Mrok - serial 
kryminalny TVP

02:00 Kojak - serial 
sensacyjny 

02:50 Pekin 2008 
- studio

03:00 Pekin 2008 
- transmisja

06:00 Zakończenie dnia

05:45 W labiryncie 
- serial TVP

06:15 Smaczne Go! 
- magazyn kulinarny

07:00 Telezakupy
07:15 Dwójka Dzieciom: 

Dinotopia - serial 
przygodowy 

08:00 M jak miłość 
- serial TVP

08:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy

09:55 Egzamin z życia 
- serial TVP

10:45 Święta wojna 
- serial komediowy

11:15 Córki McLeoda 
- serial obyczajowy

12:10 Harry 
i Hendersonowie 
- serial komediowy

12:35 Wyprawy 
Corwina. To wszystko 
dla was cz. 1 - film 
dokumentalny 

13:10 Kanał 
- dramat wojenny

14:50 Statek miłości 
- telenowela

15:50 Na dobre i na złe 
- serial TVP

16:50 MASH - serial 
komediowy

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:55 Sport Telegram
18:59 Pogoda
19:10 Hity Kabaretu 

pod Wyrwigroszem
- program rozrywkowy

20:00 Sopot Hit Festiwal 
23:00 Pekin 2008 

- Z olimpijskich aren
23:45 Festiwal Filmu 

i Sztuki Dwa Brzegi 
- Kazimierz Dolny/Ja-
nowiec nad Wisłą

23:50 Euroexpress 
- magazyn

24:00 Panorama
00:20 Pocałuj mnie

Tygrysie - film 
fabularny

01:45 Julia wraca 
do domu 
- dramat obyczajowy 

 Julia, córka polskich 
emigrantów mieszka 
razem z mężem i 
dwójką dzieci w 
Kanadzie. Stanowią 
szczęśliwą rodzinę 
do chwili, gdy Julia 
odkrywa, że mąż ją 
zdradza. Potem 
dowiaduje się, że ich 
10-letni syn umiera na 
raka. Matka, która nie 
może się pogodzić z 
chorobą syna, zabiera 
go do Polski, gdzie 
przebywa rosyjski 
uzdrowiciel Alexis. To 
spotkanie na zawsze 
odmieni ich życie.

03:45 Zakończenie dnia

07:45 Pasmo regionalne
08:00 Serwis info
08:15 Przegląd Portali 

Internetowych
08:30 Serwis info
08:35 Korespondent 

TVP o Poranku
08:45 Pasmo regionalne
09:00 Serwis info
09:25 Korespondent 

TVP o Poranku
09:30 Serwis Info
10:00 Biznes
10:10 Info Dzień
10:30 Serwis info, 

Pogoda
11:00 Serwis Info Dzień,
11:05 Serwis kulturalny
11:30 Serwis info
12:10 Temat dnia
12:20 Info Dzień
12:30 Serwis info
13:00 Serwis Info Dzień
13:05 Okno na Polskę
13:30 Serwis info, 

Serwis ekonomiczny

05:00 Music Spot
05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Kochanie, zmniej-

szyłem dzieciaki 
- serial komediowy

07:15 TV Market
07:30 Wielka Wygrana
08:25 Powrót Arabeli 

- serial obyczajowy
09:00 Słodkie 

zmartwienia - serial
09:30 Czarodziejki 

- serial przygodowy
10:30 Beverly 

Hills 90210 
- serial obyczajowy

11:30 Zwariowany świat 
Malcolma - serial 
komediowy

12:00 Gorące
Hawaje - serial

13:00 Dom nie 
do poznania 

14:00 Miodowe
Lata - serial 
komediowy
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14:45 Świat według 
Bundych - serial 
komediowy

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

- program reporterów
16:30 Tylko miłość 

- serial obyczajowy
 Sylwia dochodzi do 

siebie po nieudanej 
próbie samobójstwa. 

17:30 Daleko od noszy 
- serial komediowy

18:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy

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

- serial komediowy
20:00 Miłość, 

szmaragd i krokodyl 
- komedia 
przygodowa

22:00 Studio Lotto 
22:20 Jaguar - film 

przygodowy 
00:30 Younggary 

pogromca
- horror 

02:30 Ale kasa
03:30 Zakazana kamera

17:25 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 

18:25 Detektywi 
- serial fabularny

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:00 Ostatni skaut

- film sensacyjny
22:10 Bez przebaczenia 

- western 
 Eastwood gra budzą-

cego niegdyś postrach 
rewolwerowca, 
Billa Munny’ego, który 
teraz jest postarza-
łym, załamanym 
wdowcem. Jeszcze 
raz wyrusza wraz ze 
swoim czarnoskórym 
przyjacielem, Nedem 
Loganem, w drogę 
na poszukiwanie 
dwóch braci, za głowy 
których wyznaczono 
nagrodę pieniężną.

00:45 Twarzą w twarz 
- serial obyczajowy

01:40 Uwaga! 
02:00 Wrzuć na luz 
03:00 Telesklep
03:25 Nic straconego

14:20 Temat dnia
14:30 Serwis info
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info
16:15 Rozmowa dnia
16:30 Serwis info 
16:45 Pasmo regionalne
17:15 Pekin 2008 
17:30 Serwis info, 

Pogoda
18:00 Pasmo regionalne
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta 
21:00 Serwis info
21:10 Telekurier 
21:30 Serwis info
21:45 Pasmo regionalne
22:15 Minął Dzień 

- magazyn 
23:00 Pekin 2008 

- Olimpijski wieczór
23:30 Serwis info
23:45 Ekonomia i Rynek
00:00 Pod Prąd

- cykl dokumentalny
00:40 Paszport do Chin 

- serial dokumentalny
01:35 Minęła 20-ta 
02:20 Okno na Polskę
02:30 Telekurier - Bliżej 

Ciebie - magazyn
02:45 Minął Dzień 

- magazyn

13:40 Andrzej Bednar-
czyk - film dokum.

14:10 W sportowym 
stylu - magazyn

14:35 Wielkie sprzątanie
14:50 ...”swego

nie znacie”... 
15:00 Magazyn prze-

chodnia - magazyn
15:15 Zielonym do góry
15:30 Przeboje lata 

z klasyką 
16:00 Welcome to Kra-

ków - cykl reportaży
16:10 Duże dzieci 
16:55 Zwierzowiec 
17:10 Kuchcikowo 
17:30 Teleexpress
17:50 Czarne chmury 
18:45 Hity satelity
19:00 Pamiętaj o mnie
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:00 Sopot Hit Festiwal 
22:55 Dwie strony 

medalu - serial TVP
23:40 Lnianka, bunkry

i Kłopot na lato 
00:10 Panorama
00:25 Magazyn prze-

chodnia - magazyn
00:40 Bobrek dance 
01:05 Pamiętaj o mnie

04:45 Uwaga! 
05:05 Telesklep
05:55 Hej-nał show 
06:55 Raczkujące 

melodyjki - serial 
animowany 

07:50 Siłacze 8 - Stron-
gman - magazyn 

08:55 W-11 Wydział 
Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

09:35 Telesklep
10:35 Sąd rodzinny 

- serial fabularny
11:30 Fabryka Gry 
12:30 Detektywi 

- serial fabularny
13:05 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy
14:20 Prawo i bezprawie 

- serial kryminalny
15:15 Tajniacy

- serial sensacyjny 
16:15 Rozmowy 

w toku 
- talk show 

Rocky V - film fabularny, USA, TVP1, godz. 22:00
Rocky przygarnia pod swój dach Tommy’ego 
Gunna, młodego, utalentowanego boksera 
i zostaje jego trenerem.

Julia wraca do domu - dramat obyczajowy, 
Polska, Kanada, Niemcy, TVP2, godz. 01:45
Julia przez wiele lat uważała swoje małżeństwo 
za udane. Żyła spokojnie u boku męża, Henry`ego.

07:45 Łapu Capu 08:00 
A właśnie, że tak! - ko-
media 09:45 Zielone lata 
- dramat 11:30 Kaktus 
- komedia 13:10 Conrack 
- obyczajowy 14:55 Sexi-
Pistols - western 16:35 
Most do Terabithii - fa-
milijny 18:15 Niewygod-
na prawda - dokument 
20:00 Łapu Capu  20:10 
Simpsonowie XII - serial 
animowany 20:45 Łapu 
Capu - magazyn informa-
cyjny 21:00 USA kontra 
John Lennon 22:45 As 
w rękawie - sensacyjny 
00:40 Ludzkie dzieci 
- science fiction 02:30 
Jeździec bez głowy - hor-
ror, USA, reż. Tim Bur-
ton 04:15 Van Veeteren 
- Sprawa G - kryminalny, 
Szwecja, reż. Rickard Pe-
trelius, wyk. Sven Wollter

05:20 Sztukateria 
05:45 Rajdowe Samo-

chodowe Mistrzostwa 
Polski - Rajd Subaru

06:10 FIFA Futbol 
Mundial 

06:35 Muzyczne listy 
- magazyn muzyczny 

07:45 TV Market
08:20 Kasa Na Bank 

- program interaktywny
09:20 Skrzydła

- serial komediowy
09:50 Zbuntowani 

- serial obyczajowy
10:50 Mała Czarna
11:50 Sidła miłości 

- serial fabularny
12:50 Buffy, postrach 

wampirów - serial 
przygodowy

13:50 Rajdowe Samo-
chodowe Mistrzostwa 

14:20 Wygraj fortunę 
15:20 Paszport 

do świata mody

piątekCała mądrość życia to umieć czekać i mieć nadzieję

10:00 Fani czterech kó-
łek: MGB GT 11:00 Sza-
leni kaskaderzy 12:00 
Prawda czy fałsz 13:00 
Wojny na złomowisku: 
Superwyciągarka 14:00 
Brudna robota 15:00 Jak 
to jest zrobione? 16:00 
Poturbowani 17:00 Ob-
sesja na punkcie garbusa 
18:00 Amerykański hot-
rod: Mustang ‘65 19:00 
Amerykański chopper 
20:00 Jak to jest zrobio-
ne? 21:00 Wybuchowa 
rodzina 22:00 Królowie 
mocy 23:00 Bracia Lu-
dolf 00:00 Królowie mocy 
03:00 Wybuchowa rodzi-
na 04:00 Królowie mocy 
05:00 Amerykański hot-
rod: Mustang ‘65

08:30 Magazyn olimpijski 
09:00 Piłka nożna: Letnie 
Igrzyska olimpijskie Pekin 
- eliminacje mężczyzn: 
Brazylia - Belgia 10:00 
Piłka nożna: Letnie Igrzy-
ska olimpijskie Pekin 
- eliminacje kobiet 11:15 
Piłka nożna: Letnie Igrzy-
ska olimpijskie Pekin - Eli-
minacje mężczyzn 12:30 
Igrzyska olimpijskie: 
Gwiazdy Igrzysk Olim-
pijskich 14:00 Igrzyska 
olimpijskie 00:15 Maga-
zyn Watts 00:30 Igrzyska 
olimpijskie 03:00 Igrzy-
ska olimpijskie: Letnie 
Igrzyska olimpijskie Pekin 
- ceremonia otwarcia 
04:00 Podnoszenie cię-
żarów: Letnie Igrzyska 
olimpijskie Pekin

05:35 Music chat 
06:35 Telesklep
07:40 Kochane kłopoty 

- serial obyczajowy
08:40 Wyrok - serial 

kryminalny
09:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

10:35 Kryminalni 
- serial kryminalny

11:40 Telesklep
12:45 Fabryka Gry
13:40 Serce z kamienia 

- telenowela 
14:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

15:40 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

16:40 Wyrok 
- serial kryminalny

17:35 Kryminalni 
- serial kryminalny

18:35 Frasier 
- serial komediowy

08:00 Jańcio Wodnik 
- dramat 09:50 Kręte 
schody - thriller 11:20 
Barbershop 2: Z powro-
tem w interesie - ko-
media, USA, reż. Kevin 
Rodney Sullivan, wyk. 
Ice Cube, Cedric the En-
tertainer, Sean Patrick 
Thomas 13:15 Weso-
ła rozwódka - musical 
15:05 Dziewczyna do 
wzięcia - dramat 16:55 
Ludzie koty - horror 
18:15 Garnitur - komedia 
20:00 Jeżeli Bóg pozwoli 
- dramat 21:30 Czarna 
wdowa - thriller 23:20 
Bad Company - komedia 
01:25 Portret podwójny - 
dramat 03:15 Za drzwia-
mi Actors Studio: Matt 
Damon - dokumentalny

10:00 Pies na medal 
11:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 11:30 
Małpi biznes 12:00 Łow-
ca krokodyli 13:00 Życie 
zwierząt 14:00 Policja dla 
zwierząt w Miami 15:00 
Policja dla zwierząt w 
Phoenix 16:00 Małe zoo 
walczy! 17:00 Policja 
dla zwierząt w Detroit 
18:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 19:30 
Małpi biznes Dziś różne 
gatunki małp uczą się 
dbać o swoje zdrowie 
20:00 Siedmiu wspania-
łych 21:00 Moja szczęś-
liwa rzeka 22:00 Równik 
23:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 00:00 
Na ratunek przyrodzie 
00:30 Na pomoc zwie-
rzętom 01:00 Najzabaw-
niejsze zwierzęta świata

16:20 Pogromcy hitów 
16:50 Saint-Tropez 

- serial obyczajowy
18:00 Mała Czarna

- talk show
 W kameralnej atmo-

sferze i doborowym 
towarzystwie kobiety 
rozmawiają o miłości, 
mężczyznach, życiu. 

19:00 Adam kontra 
Miłosz - program 
rozrywkowy

20:05 Ucieczka 
w milczenie - dramat

22:00 Jerycho 
- serial sensacyjny

 Jake i Rangersi biorą 
sprawiedliwość we 
własne ręce. Przygo-
towują się do walki...

23:00 Randka 
na zamówieni

00:45 Antykiler 2: 
Antyterroryści - serial 

01:55 Wydarzenia
02:30 Muzyczne listy 
03:30 Rajdowe 

Mistrzostwa Świata 
04:35 Drogówka 
05:00 Komenda 
05:25 Zakończenie 

programu

Canal+

Eurosport Ale kino!

Discovery

Animal Planet

06:00 Pakt milczenia - 
film akcji 07:35 Split 7-10 
- komedia 09:15 Marzy-
cielka - dramat 10:45 Fa-
ceci w korkach - komedia 
12:20 Niespokojny - film 
akcji 14:05 Niedokończo-
ne życie - dramat 15:50 
Odette Toulemonde - ko-
media 17:30 Podróż do 
Nowej Ziemi - przygodo-
wy 19:45 Premiera: Ci-
nema, cinema - magazyn 
filmowy, USA 20:10 Na 
stojaka! 20:40 Premie-
ra: Układ - thriller 22:10 
Dzień wagarowicza - ko-
media 23:35 Propozycja 
- dramat 01:15 Mgła 
- horror 02:50 Gdzie jest 
Kitty? - komediodramat, 
USA, reż. Edward Burns

19:05 Nowe przygody 
„starej” Christine 
- serial komediowy

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy 

20:05 Rewolwerowiec 
- western 

 Podróżujący po 
Dzikim Zachodzie 
rewolwerowiec Micha-
el Atherton ratuje z rąk 
bandytów prostytutkę 
Wendy. Odwozi ją do 
miasta i odprowadza 
do saloonu, w którym 
jego nowa znajoma 
mieszka i pracuje. 

21:55 Kraina Hi-Lo 
- film obyczajowy 

 Po II Wojnie Światowej 
dwaj kowboje próbują 
ułożyć swoje życie 
hodowców bydła. Na 
przeszkodzie staje im 
jednak kobieta.

00:10 Projekt plaża 
00:40 Nocna straż IV: 

Zmiana warty 
- film sensacyjny

02:30 Wróżki 
03:45 Laski na czacie 
05:05 Koniec programu

HBO

Do szpitala trafia Adam - potrącony na parkingu 
przez Piotra. Rannemu na szczęście nic poważnego się 
nie stało. Okazuje się, że bardziej chory jest Piotr. Męż-
czyzna cierpi na zespół niespokojnych nóg - schorze-
nie, które uniemożliwia mu normalny sen i odpoczynek, 
przez co powoduje wycieńczenie organizmu.

Bożenka po śmierci Mareczka jest załamana. Tym 
bardziej, że teściowa nie przyjmuje do wiadomości, 
że zmarły mężczyzna był jej synem... W końcu matka 
Mareczka akceptuje bolesną prawdę. A Bożenka znowu 
sięga po alkohol.

TVP2
15:50 Na dobre i na złe

Film otwiera scena kończąca „Rocky IV”. Rocky 
Balboa wraca ze Związku Radzieckiego, gdzie w brutal-
nym pojedynku pokonał swego potężnego przeciwnika, 
Rosjanina Iwana Drago. Mordercza walka pozostawiła 
ślady, jego dalsza kariera zostaje przekreślona. Z po-
wodu wielu kontuzji i urazu głowy musi wycofać się z 
ringu. Bardzo źle wyglądają również jego sprawy finan-
sowe, które niefortunnie powierzył swemu szwagrowi 
Paulie. Aby pokryć długi, sprzedaje cały swój majątek. 
Udaje mu się ocalić jedynie klub. Wraz z żoną Adrian i 
synem (tę rolę gra Savage, prawdziwy syn Sylvestra 
Stallone) przenoszą się do najuboższej dzielnicy Fila-
delfii. Boleśnie odczuwa zmianę miejsca zamieszkania 
Rocky junior, który już pierwszego dnia w nowej szkole 
zostaje pobity i okradziony z kurtki. Adrian podejmuje 
pracę na pół etatu w sklepie zoologicznym, gdzie pra-
cowała jeszcze przed ślubem, i gdzie poznała swego 
przyszłego męża. 

TVP1
22:00 Rocky V

Komisarz Grosz bada sprawę tajemniczego zaginię-
cia Karola Naumanna. Fotografie Naumanna zamiesz-
czały kolorowe tygodniki dla pań. Jego eseje o sztuce 
filmowej drukowały branżowe wydawnictwa. Mężczy-
zna miał talent i pieniądze, powodzenie u kobiet, potra-
fił korzystać z życia i realizować swoje projekty. Kiedy 
zniknął, wszyscy myśleli, że to jego kolejna ekstrawa-
gancja. Kiedy okazało się, że był bankrutem, zaczęto go 
nienawidzić. Komisarz Grosz na prośbę rodziny próbuje 
ustalić, kim Naumann był naprawdę.

TVP1
01:15 Mrok

TVP1
00:20 Pocałuj mnie tygrysie

Ostatni skaut - film sensacyjny, TVN, godz. 20:00
Bruce Willis i Damon Wayans grają dedektywów, 
którzy prowadzą na własną rękę śledztwo w spra-
wie tajemniczego morderstwa.

Bohaterem filmu jest profesor Hartmut Popp, wy-
kładowca na wydziale germanistyki. Hartmut ma 42 
lata, od 14 lat jest żonaty i wiedzie ustabilizowane życie 
rodzinne, wypełnione rutynowymi czynnościami i za-
jęciami. Ale taka egzystencja bardzo odpowiada jego 
spokojnej naturze. Tymczasem piękna żona profesora, 
Sabina, czuje się znudzona monotonią życia u boku 
mężczyzny, który zaniedbuje ją jako kobietę. Ona prag-
nie czułości, chce być adorowana i obsypywana dowo-
dami miłości. Nie doczekawszy się zainteresowania ze 
strony męża, nawiązuje romans z jego kolegą z uniwer-
sytetu. Ale zdrada szybko wychodzi na jaw. Hartmut 
wpada przypadkowo na Sabinę, która akurat pojawia 
się w hotelu „Afrodyta” na miłosną schadzkę.
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08:00 Echa Panoramy
08:30 Zacisze gwiazd 

- Joanna Jędryka
09:00 Wakacje z ducha-

mi - serial TVP
09:25 Zwierzowiec
09:40 Polska dobrze 

smakuje - cykl 
dokumentalny

10:10 XIX Festiwal 
Kultury Ukraińskiej 
- koncert

11:00 Dwie strony 
medalu - serial TVP

11:20 Pamiętaj o mnie
11:35 Wojciech Cejrow-

ski boso przez świat: 
Nowa Brytania 

12:00 Duże dzieci 
12:45 Dziękujemy

za solidarność
13:00 Wiadomości
13:10 Opowieści wiatru 

i morza - magazyn
13:30 Dzika Polska 
13:55 Made in Poland 

06:00 Savannah 
- serial obyczajowy 

06:40 Był taki dzień 
- felieton

06:45 Smaki polskie 
- magazyn kulinarny

07:00 Dzień dobry 
w sobotę - program 
poradnikowy

07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:10 Do przerwy 0:1 

- serial TVP
08:40 Ziarno - magazyn
09:10 Gwiezdny pirat 

- serial TVP
09:40 Szkoła 

złamanych serc 
- serial obyczajowy 

10:30 Janosik 
- serial TVP

11:15 Zwierzęta 
świata: Dole i niedole 
rodziny szympansów 
- serial dokumentalny

11:45 Koma. pl 
- magazyn

12:00 Wiadomości
12:15 Pekin 2008 

- studio
12:20 Pekin 2008 

- transmisja
17:00 Teleexpress 
17:15 Parada kanciarzy 

- komedia
19:00 Wieczorynka: 

Myszka Miki 
i przyjaciele
- serial animowany 

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

Teściowie 
- komedia

22:05 Męska rzecz...: 
Przekręt doskonały 
- film akcji 

 Niezwykle inteligen-
tny oszust Jake Vig 
właśnie okantował 
na tysiące dolarów 
Lionela Dolby. Zrobił 
to z pomocą swojej 
paczki: Gordo, Shillsa 
Milesa, Big Ala oraz 
dwóch skorumpo-
wanych policjantów 
z LAPD Lloyda 
Whitwortha i Omara 
Manzano. Kiedy 
okazuje się, że Lionel 
i Big Al nie żyją staje 
się jasne, że paczka 
tak naprawdę nie 
okantowała Lionela. 
On był tylko płotką. 

23:45 Kino nocnych 
marków: W pułapce 
- dramat

01:15 Kino nocnych 
marków: Szkoła 
Kochania - film 
fabularny

02:50 Pekin 2008 
- transmisja

06:00 Zakończenie dnia

05:00 Dla niesłyszą-
cych: Echa Panoramy

05:30 Spróbujmy razem
06:00 Pekin 2008 

- studio
06:04 Pekin 2008 

- transmisja
08:25 Pekin 2008 

- Siatkówka kobiet: 
Polska - Kuba 

09:55 Pekin 2008 
- transmisja

12:20 Gwiazdy 
w południe: Zoja
- film obyczajowy 

 Rosyjska hrabina, sie-
demnastoletnia Zoja 
ucieka w 1917 roku 
z Moskwy i zaczyna 
na nowo układać 
sobie życie w Stanach 
Zjednoczonych. 

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:05 Podróże z żartem 
16:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
17:05 Brzydula Betty 

- serial komediowy 
 Serial opowiada o 

perypetiach Betty 
Suarez, która właśnie 
rozpoczęła pracę w 
znanym domu mody. 
Bradford Meade, 
właściciel maga-
zynu Mode, przed 
przekazaniem interesu 
synowi, zatrudnił 
właśnie ją. Na począt-
ku bardzo trudno jest 
Betty odnaleźć się w 
nowym środowisku, 
doskonale ubranych i 
pięknych ludzi, do któ-
rych ona niestety nie 
należy. Jest raczej ich 
przeciwieństwem. Bo 
choć jest bardzo miła 
i inteligentna, duże 
okulary, śmieszny 
aparat nazębny oraz 
mało atrakcyjny ubiór 
sprawia, że jest często 
obiektem śmiechu.

17:50 Festiwal Filmu
i Sztuki Dwa Brzegi 

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
18:55 Tak to leciało! 
19:45 Lato do kwadratu 
20:00 Sopot Hit Festiwal 
23:05 Pekin 2008 
23:50 Słowo 

na niedzielę 
24:00 Panorama
00:15 Sport Telegram
00:25 Weekendowe 

Kino Dwójki: We-
wnętrzne zło 
- film fabularny

01:50 Europa da się 
lubić - Europa żartuje 

02:40 Zakończenie dnia

07:45 Obiektyw Flesz
07:50 Kulisy - program 

dla dzieci
08:00 Światowiec 

- magazyn turystyczny
08:30 Serwis info
08:45 Tym żyje wieś 
09:00 Serwis info
10:00 Zdrowie na Żywo 
10:15 Niezłomni
10:30 Serwis info
11:00 Było, nie minęło
11:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
11:55 Reportaże z praw-

dziwego zdarzenia
12:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
13:00 Kowalski i 

Schmidt
13:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
14:00 Na rozkaz 
14:30 Serwis info
15:00 Półkowniki
15:30 Serwis info

05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Power Rangers 

- serial przygodowy
07:15 Przygody 

w siodle - serial
08:15 Hugo
08:45 Gwiezdny cyrk 

- widowisko cyrkowe
10:45 Wirtuoz na boisku 

- dramat
 Lys Modeau trener 

futbolowej drużyny 
z uczelni Notre Dame 
przyjmuje swojego 
syna Crazy’ego do 
zespołu. Crazy jest 
nadmiernie wyrośnięty 
jak na swój wiek i 
przez to stał się obiek-
tem kpin rówieśników. 

12:45 Czarodziejki 
- serial przygodowy

13:45 Dom nie 
do poznania 

14:45 Się kręci - pro-
gram Telewizji Polsat
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15:45 Umieram z głodu 
- komedia

17:45 Rodzina 
zastępcza - serial 
komediowy

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

- program kabaretowy
20:00 Klejnot Nilu 

- komedia przygodowa
 Tym razem piękna 

pisarka Joan Wilder 
i przystojny poszuki-
wacz przygód, Jack 
T. Colton, wyruszają 
wspólnie w rejs 
dookoła świata. 

22:00 Studio Lotto 
22:25 Nieśmiertelny 4: 

Ostatnia rozgrywka 
- film fabularny

 MacLeod po stracie 
długoletniej przyjaciół-
ki postanawia wyco-
fać się z rywalizacji 
nieśmiertelnych. 

00:35 Timecode 
- komediodramat

02:35 Ale kasa
03:35 Zakazana kamera
05:10 TV Market

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

- serial komediowy 
21:10 Gniew oceanu 

- film katastroficzny 
 Film oparty na best-

sellerowej powieści 
Sebastiana Jungera. 
Jest to opowieść 
o ludziach, którzy 
codziennie ryzykują 
swoje życie ratując 
statki przed niszczą-
cymi siłami natury. 
Jesienią 1991 roku 
morze przynosi im 
największe, jak dotąd, 
wyzwanie w postaci 
trzech jednoczesnych 
huraganów tworzą-
cych najpotężniejszy 
sztorm w nowożytnej 
historii.

23:50 Ukryty 
- horror

01:40 Kuba 
Wojewódzki 2 
- program rozrywkowy

02:35 Uwaga! 
02:55 Telesklep
03:20 Nic straconego

16:00 Światowiec 
16:30 Serwis info 
16:45 Trzecia szansa 
17:00 Tym żyje wieś 
17:15 Pekin 2008 
17:30 Serwis info
17:55 Pogoda
18:00 Obiektyw 
18:20 Podlaskie skarby 
18:27 Warto tam być…
18:30 Wakacyjna jazda z 

Obiektywem - relacja
18:40 Przebojem na 

antenę - koncert 
19:30 Zakapiorskie 

Bieszczady - reportaż
20:00 Raport z Polski
20:30 Serwis info, 
21:00 Moje Chiny 
21:30 Serwis info
21:45 Obiektyw
22:00 Short Sport
22:05 Labirynty Kultury 

- magazyn
22:30 Serwis info, 

Pogoda 
23:00 Pekin 2008 

- Olimpijski Raport
23:30 Patrol
23:50 Raport z Polski 
00:20 Zdrowie na żywo 
00:35 Było, nie minęło
01:00 Serwis Info

14:20 Historia żółtej ci-
żemki - film fabularny

15:40 Polska
z bocznej drogi 

16:00 Śniadanie
na podwieczorek

17:00 Teleexpress
17:15 Pamiętaj o mnie
17:30 Pojazdy powstań-

czej Warszawy cz.2 
- film dokumentalny

18:20 Wiedźmin - serial
19:10 Dobranocka: 

Milusiaki - serial 
19:30 Wiadomości
20:00 Prog. rozrywkowy
22:55 Stacyjka - serial 

komediowy TVP
23:50 Reportaż
00:25 Wiedźmin - serial
01:10 Dobranocka za 

oceanem: Milusiaki 
01:30 Wiadomości
02:00 Stacyjka - serial
03:00 Pojazdy powstań-

czej Warszawy cz.2 
03:45 Pamiętaj o mnie
03:55 Dwie strony 

medalu 
- serial TVP

04:20 Agent nr 1
 - film fabularny

06:00 Zakończenie dnia

05:45 Uwaga! 
06:05 Telesklep
08:05 Raczkujące 

melodyjki - serial 
animowany

09:00 Druga Twarz 
- reality show 

10:05 Projekt plaża 
10:40 Pascal: 

po prostu gotuj 
- program kulinarny 

11:15 Sopot Festival 
- najlepsze koncerty 
- Bajm 2005 

11:50 Superniania 2 
- reality show 

12:50 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

14:10 You can dance 
- Po prostu tańcz! 

15:50 Siłacze 8 
- Strongman 
- magazyn 

17:00 Prawem na lewo 
- komedia

19:00 Fakty

Zoja - film obyczajowy, USA, TVP2, godz. 12:20
Zoja osierocona wskutek rewolucyjnego terroru, 
opuszcza Rosję. W obawie, że podzieli tragiczny los 
wymordowanej rodziny ucieka wraz ze swą babką.

Teściowie - komedia, TVP1, godz. 20:20
Jerry Peyser to prostolinijny lekarz ortopeda, 
wzorowy mąż i ojciec. Zbliżający się ślub córki
to dla niego najważniejsze wydarzenie od lat.

05:25 Sztukateria
05:50 Kinomaniak
06:15 Dekoratornia
06:45 Rajdowe

Mistrzostwa Świata 
- Rajd Finlandii

07:45 V-max 
08:15 Pokemon 

- serial animowany 
09:15 Buffy postrach 

wampirów
- czarna komedia

 Nastoletnia Buffy 
Summers uwielbia 
imprezki i zakupy do 
czasu, gdy dowiaduje 
się, że jako reprezen-
tantka swej grupy wie-
kowej została wybrana 
do roli pogromczyni 
wampirów. Od tej 
chwili jej życie zmienia 
się całowicie. 

11:00 Idol 
12:00 Mała Czarna 
13:00 VIP 

sobotaGdy ktoś traci nadzieję, zwykle nie dba i o resztę

06:50 Telesklep
08:25 Music Chat 
09:00 Sons & Daughters 

- serial komediowy
10:00 Frasier - serial 

komediowy 
12:35 Rugraty 

szaleją - film 
animowany 

14:00 Klub „Paradise” 
- komedia 

 Na niewielkiej wyspie 
na Karaibach zmę-
czony życiem Jack 
poznaje ekscentrycz-
nego wykonawcę 
regge Ernesta. Obaj 
postanawiają przywró-
cić świetność miej-
scowemu hotelikowi, 
jendak na drodze staje 
im skorumpowany 
gubernator.

15:55 Nowe przygody 
„starej” Christine 
- serial komediowy

13:30 Dekoratornia
14:00 Rajdowe 

Mistrzostwa Świata 
15:00 Sport
17:00 Trampolina

- reality show
18:00 Idol - reality show
19:00 Big Brother 

- Omnibus
20:00 Karate Kid 

- film familijny
 Nastoletni Daniel 

przeprowadza się 
wraz z matką Lucille 
z New Jersey do Los 
Angeles. Zaprzyjaźnia 
się ze swoim rówieś-
nikiem Tommym. 

22:40 Kamieńska
- serial kryminalny

23:40 Zdradzona 
piękność 

01:50 Wydarzenia 
02:30 VIP
03:00 Rolling Stones 
03:50 Kinomaniak
04:10 FIFA Futbol

Mundial
04:35 V-max
05:00 Drogówka
05:25 TV Market
05:40 Zakończenie 

programu

18:25 Diabli nadali 
- serial komediowy 

20:55 Przywódca 
- komedia 

 Mays Gilliam, ciężko 
pracuje, często też 
spiera się o swoje 
konstytucyjne 
prawa. Pewnego dnia, 
całkiem przypadkiem 
ratuje starszą kobietę 
przed wysadzeniem 
wraz z domem 
przeznaczonym do 
wyburzenia. 

22:50 Ostatnia 
odsłona - film 
obyczajowy 

 Studentka uniwer-
sytetu pracuje nad 
filmem, który jest jej 
pracą dyplomową. 
W niewyjaśnionych 
okolicznościach giną 
kolejni członkowie eki-
py. Życie studentki jest 
w niebezpieczeństwie. 

00:25 Cena miłości 
- film sensacyjny

02:10 Wróżki 
03:15 Laski na czacie 
04:45 Koniec programu

Jeden z policjantów orientuje się, że jego kolega 
zaczyna zachowywać się dziwnie i, co gorsza, działać 
niezgodnie z prawem. Stało się to tuż potem, jak inny 
obywatel, do niedawna porządny makler giełdowy, nag-
le okradł bank, ukradł drogi samochody i zginął w po-
licyjnej obławie. Sprawę oszalałego maklera prowadzi 
detektyw Tom Beck wspólnie z agentem FBI Lloydem 
Gallagherem. Tom szybko orientuje się, że jego współ-
pracownik wygląda i zachowuje się równie podejrzanie, 
jak zabity makler. Lloyd zupełnie nie panuje nad włas-
nym ciałem. Tom domyśla się, że jego kolega policjant, 
podobnie jak zastrzelony makler jest sterowany przez 
przybyszów z innej planety.

TVN
23:50 Ukryty

Gniew oceanu - katastroficzny, TVN, godz. 21:10
Jest to opowieść o ludziach, którzy codziennie ry-
zykują swoje życie ratując statki przed niszczącymi 
siłami natury.

Rok 2004, druga tura wyborów prezydenckich w 
Stanach. Wiceprezydent Brian Lewis (Nick Searcy) 
jest pewnym kandydatem do zwycięstwa. To postać 
popularna w mediach, do tego kuzyn słynnej aktorki. 
Wydaje się, że szczęście szczególnie mu sprzyja. Tuż 
przed rozstrzygnięciem wyborów, ginie jego kontrkan-
dydat. Partia przeciwników szybko znajduje zastępcę, 
to znany nieudacznik Mays Gilliam (Chris Rock). Ma 
do spełnienia tylko jedną rolę, utrzymać się w wyścigu 
i tak przecież wiadomo, że w tej sytuacji już nie wygra. 
Tymczasem zaczynają dziać się rzeczy dziwne. Gilliam 
nieznacznie zwiększa pulę głosów. Nadal jednak spe-
cjalnie nie przykłada się do wyborczej walki. Lekcewa-
ży napisane dla niego przemówienia, mówi to, co ma 
na myśli i zachowuje się równie spontanicznie.

TVN7
20:55 Przywódca

Film dla miłośników mocnego kina, odznaczający 
się szybkim tempem, brawurowymi akcjami policyj-
nymi, spektakularnymi scenami z udziałem wyboro-
wych strzelców, którzy na własną rękę wypowiadają 
wojnę wszechobecnej zorganizowanej przestępczości 
i sami oczyszczają miasto ze wszelkich szumowin. Już 
pierwsza scena dostarcza widzowi silnych przeżyć. 
Przed pilnie strzeżoną rezydencją pojawia się odziany 
w policyjny mundur mężczyzna. Przychodzi rzekomo 
w sprawie skargi o zakłócanie spokoju. Gdy zaskoczeni 
wymierzoną w nich bronią dwaj ochroniarze otwierają 
bramę, z krzaków wyskakują zamaskowani strzelcy, 
którzy oddają serię z karabinów maszynowych. Dołą-
cza do nich grupa pozostałych snajperów, którzy ukryli 
się w furgonetce.

TVP2
00:25

Weekendowe kino dwójki 
- Wewnętrzne zło

07:25 Kiler - komedia 
09:20 Życie jest muzyką 
11:00 Złote wrota 13:05 
Wrogowie szczęścia 
- dokument 14:05 Cu-
downy świat przyrody 
II - serial 14:40 Flicka 
- przygodowy 16:20 
Przypadek Harolda Cri-
cka 18:25 Układ idealny 
- komedia 20:00 Czarna 
księga - wojenny 22:30 
Apocalypto - dramat 
00:55 Obcy - decydują-
ce starcie - science-fic-
tion/horror 03:10 Fast 
Food Nation - dramat, 
USA/Wielka Brytania, reż. 
Richard Linklater, wyk. 
Wilmer Valderrama, Cata-
lina Sandino Moreno, Ana 
Claudia Talancón, Mitch 
Baker 05:00 Łapu Capu 
Extra 05:30 Zapis zbrodni 
- kryminalny

10:00 Poturbowani 11:00 
Brainiac 12:00 Zwykłe 
rzeczy 13:00 Szkoła 
przetrwania 14:00 Brud-
na robota 15:00 Prawda 
czy fałsz 16:00 Wielkie 
rzeczy: Kontrola tsunami 
17:00 Wojny na złomowi-
sku w Hollywood 19:00 
Najbogatsi ludzie świata 
20:00 Brudna robota 
21:00 Obsesja na punkcie 
garbusa 22:00 Jak to jest 
zrobione? 23:00 Zwykłe 
rzeczy 00:00 Kuźnia hot-
rodów: Pierwszy tydzień 
01:00 Doktor G - lekarz 
sądowy: Mroczne sekrety 
02:00 Katastrofy: Super-
tajfun 03:00 Obsesja na 
punkcie garbusa 04:00 
Jak to jest zrobione?

08:00 Wiadomości olim-
pijskie Nihao 08:15 Ko-
larstwo: Letnie Igrzyska 
olimpijskie Pekin - Kolar-
stwo szosowe mężczyzn 
09:00 Wiadomości olim-
pijskie Nihao 09:15 Kolar-
stwo 11:15 Wioślarstwo: 
Letnie Igrzyska olimpij-
skie Pekin - eliminacje 
12:30 Pływanie 15:30 
Gimnastyka sportowa 
16:00 Siatkówka 17:00 
Igrzyska olimpijskie 
17:15 Siatkówka 18:00 
Pływanie 19:30 Igrzyska 
olimpijskie 20:45 Pły-
wanie 22:15 Gimnastyka 
sportowa 23:00 Igrzyska 
olimpijskie 00:00 Kolar-
stwo 01:15 Gimnastyka 
sportowa: Letnie Igrzy-
ska olimpijskie

08:00 Romeo i Julia  
10:25 Vanaja 12:25 
Najdłuższy dzień - dramat 
15:30 Tragedia Tybetu  
16:35 Znikający punkt - 
sensacyjny 18:15 Miłość 
Adeli H. - biograficzny 
20:00 Księżyc i Valenti-
no - dramat 21:50 Kiedy 
niebo runie 23:45 Upadłe 
niebo - kryminalny 01:35 
Od kina klasy „B” do filmu 
kultowego: Horror - do-
kumentalny 02:05 Bunt 
L. - dramat, Bułgaria, reż. 
Kiran Kolarov, wyk. Hristo 
Garbov, Dicho Hristov, 
Fani Kolarova, Deyan 
Slavchev 03:50 Ludzie 
zza kamery: Samoloty w 
filmie - film krótkometra-
żowy 04:00 Zakończenie 
programu

10:00 Na ratunek przy-
rodzie 11:00 Łowca 
krokodyli 12:00 Wyspa 
orangutanów 13:00 Na 
pomoc zwierzętom 
18:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata Dzięki 
wykorzystaniu i kompi-
lacji prywatnych nagrań 
wideo, fragmentów tele-
wizyjnych wiadomości 
oraz licznych dokumen-
tów filmowych zoba-
czymy najśmieszniejsze 
sceny z życia zwierząt 
19:00 Po ataku 20:00 
Po ataku: Niebezpieczne 
wody 21:00 Dziwaczne 
stworzenia 22:00 Lekarz 
wielkich kotów 23:00 Na 
posterunku 00:00 Naj-
zabawniejsze zwierzęta 
świata 01:00 Po ataku: 
Groźna wyprawa 02:00 
Po ataku

Canal+

Eurosport Ale kino!

Discovery

Animal Planet

06:00 Król narożnika  
07:35 Biedni arystokraci 
09:00 Zoom: Akademia 
superbohaterów 10:30 
Loverboy - dramat, USA, 
reż. Kevin Bacon, wyk. 
Kyra Sedgwick, Kevin 
Bacon, Blair Brown, Matt 
Dillon, Oliver Platt 11:55 
Interes życia - komedia 
13:40 Zacząć od zera 
- komedia 15:05 Krzesło 
reżysera 16:50 Zostańmy 
przyjaciółmi 18:25 Klik: 
i robisz, co chcesz - ko-
media 20:10 Pochowaj 
me serce w Wounded 
Knee - dramat 22:20 
Gangsterskie hity 23:50 
Nietoperze 01:15 Głębo-
ko zmrożony - komedia, 
Luks./Szwajc./Austr., reż. 
Andy Bausch

HBO

Wbrew obawom i przestrogom babki, Zoja poślubia 
Claytona i wyjeżdża z nim do Nowego Jorku, porzucając 
karierę w Paryżu w słynnym balecie Diagilewa. Małżeń-
stwo okazuje się bardzo szczęśliwe. Zoja i Clayton wio-
dą luksusowe życie, połączeni płomiennym uczuciem. 
Owocem ich miłości jest dwoje dzieci. Ich spokojne
i ułożone życie zostaje jednak zburzone przez wielki 
kryzys i krach na giełdzie. Wkrótce Zoja traci wszystko, 
a przede wszystkim jedyną prawdziwą miłość.

TVP2
12:20 Gwiazdy w południe - Zoja

08:50 Wiedźmin - serial
09:40 Ziarno - magazyn
10:05 Między nami 

bocianami - serial
10:30 Kurs języka 

polskiego
10:55 Dwie strony 

medalu - serial TVP
11:20 Pamiętaj o mnie
11:25 Psi psycholog 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Kalejdoskop - film
13:00 Transmisja 

Mszy Świętej 
14:10 Parada oszustów 

- serial TVP
14:45 W rajskim ogro-

dzie - Marakeszu
15:10 Skarby nieodkryte 
15:35 Dwa Oblicza 

Wołynia - reportaż
16:05 Zaproszenie 
16:25 Mini Szansa 
17:20 Pamiętaj o mnie
17:30 Teleexpress
17:50 Drumlersi

06:00 Savannah
- serial obyczajowy

06:45 Był taki dzień 
- felieton

06:48 Smaki polskie 
- magazyn kulinarny

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktua-
rium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie 
- Łagiewnikach 

08:00 Domisie 
- Chwalipięty

08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki - serial

08:50 Sekretny świat 
misia Beniamina 
- serial animowany

09:25 Maszyna zmian 
- serial TVP

09:55 Ozzie - komedia
11:25 Tydzień
12:00 Anioł Pański 
12:15 Pekin 2008 

- studio
12:20 Pekin 2008 

- transmisja
12:55 Pekin 2008 - Piłka 

ręczna mężczyzn: 
Polska - Chiny 

15:55 Pekin 2008 
- siatkówka mężczyzn: 
Polska - Niemcy 

17:30 Teleexpress 
17:50 Przebojowa noc
18:05 Hotel Pod Żyrafą 

i Nosorożcem
- serial TVP

18:55 Walt Disney 
Przedstawia 

19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport 
20:05 Pogoda
20:20 Zakochana 

Jedynka: Wiadomość 
z Wietnamu cz. 1 
- dramat

21:55 Uczta kinomana: 
Podwójny blef 
- dramat 

 Bohaterem filmu jest 
Bob, weteran wśród 
hazardzistów, który 
swoją ‘karierę’ chce 
zakończyć rabunkiem 
znajdujacego się 
na południu Francji 
kasyna. W ten sposób 
Bob chce zabezpie-
czyć się na starość. 
Nie wie jednak, że 
ktoś poinformował 
policję o jego planach 
a stróże prawa zrobią 
wszystko, żeby uda-
remnić napad. 

23:50 Kolekcja kino-
mana: Pożegnania 
- dramat

01:25 Kino nocnych 
marków: Dobranoc, 
kochana żono - Mor-
derstwo w Bostonie 
- dramat

03:00 Pekin 2008 
- transmisja

06:00 Zakończenie dnia

05:25 Dla niesłyszą-
cych: Słowo na 
niedzielę 

05:35 Dla niesłyszą-
cych: Kopciuszek 
- serial obyczajowy

06:00 Pekin 2008 
- studio

06:04 Pekin 2008 
- transmisja

12:20 Gwiazdy
w południe: Zoja 
- film obyczajowy

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:30 Złotopolscy 
- telenowela TVP

15:05 Szansa 
na Sukces - Wspo-
mnienie 2006 

16:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

17:10 Brzydula Betty 
- serial komediowy

18:00 Program
lokalny

18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Pekin 2008 

- Z olimpijskich aren
19:50 Lato do kwadratu 

- magazyn
20:10 Oczy Angeli 

- serial kryminalny 
21:00 Urok zbrodni 

- film sensacyjny
22:40 Magazyn 

Extraklasy
23:40 Wakacyjne 

Ulice Kultury 
- magazyn

24:00 Panorama
00:15 Sport Telegram
00:25 Sophie Solomon 

- koncert (Festiwal 
Dialogu Czterech 
Kultur - Łódź 2006)

01:20 Przejrzeć 
Harry’ego 
- komedia 

 Harry Block to 
hipochondryk, 
lekoman, artystyczny 
impotent, a w dodatku 
w swojej twórczości 
wykorzystuje życio-
rysy swoich bliskich. 
Nic więc dziwnego, 
że wszyscy, nawet 
postacie fikcyjne 
stworzone przez 
niego, obracają się 
przeciwko Harry’emu. 
Jedynym oparcie no-
wojorskiego intelektu-
alisty jest czarnoskóra 
prostytutka, która za 
pieniądze dotrzymuje 
mu towarzystwa 
podczas publicznych 
wystąpień. Oto dole i 
niedole pisarza, w któ-
rym sporo odnajdzie-
my samego Allena.

02:55 Zakończenie dnia

07:30 Serwis info, 
Pogoda

07:45 Obiektyw Flesz
07:50 Kulisy 
08:00 Tydzień Białoruski 
08:20 Podlaski Orient 
08:30 Serwis info
08:45 Przegląd Ukraiński 

- magazyn
09:00 Światowiec 

- magazyn turystyczny
09:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
10:00 Teleplotki
10:30 Serwis info
11:00 Moje Chiny 
11:30 Serwis Info, Pogo-

da, Serwis sportowy
12:00 Telewizja Objazdo-

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

da, Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny

13:00 Moje Chiny
13:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy

05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Piotruś Pan 

i piraci - serial 
animowany

07:15 Monster 
Warriors - serial

07:45 Power Rangers 
- serial przygodowy

08:45 Dzika 
Afryka - serial

09:45 Rodzina 
zastępcza - serial 
komediowy

10:45 Nuklearna
bestia - film 
science-fiction

 Pojawienie się dwóch 
rozkosznych szcze-
niaczków w domu 
państwa Kelly jest 
początkowo źródłem 
radości.

12:35 Dogonić 
słońce - komedia 

14:45 Powrót 
do Sandin - romans

niedziela 10 sierpnia 2008 r. Borysa, Filomeny, Amadei, Bianki

16:45 Halo, Hans! 
- serial komediowy

 Do miasta przybywa 
Berta Strumpfe - 
latający kat z Berlina z 
zadaniem zlikwidowa-
nia Hansa Klopssa. 

17:45 Rodzina 
zastępcza - serial 
komediowy

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

- program kabaretowy
20:00 CSI: Kryminalne 

zagadki Miami 
- serial kryminalny

 Ćwiczenia na cywilnej 
strzelnicy - imitującej 
pole walki w Iraku - 
przynoszą zaskakują-
cy rezultat. 

21:00 Wzór - serial 
sensacyjny

22:00 Studio Lotto 
22:05 Kości - serial 

kryminalny
23:05 Prawo miasta 

- serial sensacyjny
01:05 Magazyn 

sportowy
03:05 Zakazana kamera

19:45 Uwaga! 
20:00 Komedia 

małżeńska - komedia 
 Maria i Wiktor, 

małżeństwo z 
kilkunastoletnim 
stażem i trojgiem 
dzieci, przeżywa 
niełatwy okres. Maria, 
kobieta wykształcona, 
władająca czterema 
językami, ma dość 
domowej harówki, 
wymagającego męża 
i nieznośnych 
pociech. Gdy więc 
Wiktor niespodziewa-
nie zaprasza gości do 
domu na przyjęcie, a 
sam zamiast pomóc 
w przygotowaniach 
spędza czas w towa-
rzystwie kolegi i jego 
uroczych przyjaciółek.

22:05 Twarzą w twarz 
- serial obyczajowo
-sensacyjny

23:00 Seks 
w wielkim mieście 
- serial komediowy

00:10 Pod ochroną 
- film sensacyjny

02:05 Uwaga!

14:00 Teleplotki
14:30 Serwis Info
15:00 Raport z Polski 
15:30 Serwis info, Pogo-

da, Serwis sportowy
16:00 Nieznani sprawcy
16:30 Serwis info 
16:45 Pod Twoją Obronę 
17:15 Pekin 2008
17:30 Serwis info, 

Pogoda
18:00 Obiektyw 
18:20 Panorama 

Litewska 
18:30 U źródeł wiary 
19:00 Studio 

Weekend na bis
20:30 Serwis info
20:50 Młodzież kontra
21:30 Serwis info
21:45 Obiektyw 
22:00 Short Sport
22:10 Studio Lato 

w Hajnówce - relacja
22:30 Serwis info
23:00 Moje Chiny 
23:30 Światowiec
00:00 Pekin 2008
00:30 Teleplotki
00:55 Telewizja Objaz-

dowa - cykl reportaży
01:25 Młodzież kontra
02:00 Serwis info

18:20 Wiedźmin - serial
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:10 Glina - serial
21:10 Program

rozrywkowy
22:00 Czas dla kibica 
24:00 Wiedźmin - serial
00:50 Ziarno - magazyn
01:15 Dobranocka 
01:30 Wiadomości
02:00 Glina - serial 

kryminalny TVP
02:55 Zaproszenie 

- Dziesiąta rano 
- ciuchcią w dal

03:15 Parada 
oszustów
- serial TVP

04:10 Pamiętaj o mnie
04:20 Dwie strony 

medalu - serial TVP
04:45 Dwa Oblicza 

Wołynia - reportaż
05:05 Dzień jak co dzień 

- Zamek Królewski 
- reportaż

05:20 Dziękujemy
za solidarność

05:30 Psi psycholog
- telenowela 
dokumentalna TVP

06:00 Zakończenie dnia

05:45 Uwaga! 
06:05 Telesklep
08:05 Raczkujące 

melodyjki - serial 
animowany

09:05 Superniania2 
- reality show 

10:05 Projekt plaża 
10:40 Obywatele 

prezydenci - komedia
12:45 Miłość 

jak narkotyk 
- komedia

14:45 Teraz albo nigdy 
- serial obyczajowy

15:45 Co za tydzień 
16:10 Hela w opałach 3 

- serial komediowy
16:45 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

17:50 Niania - serial 
komediowy

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda

Pożegnania - dramat, TVP1, godz. 23:50
Losy niespełnionej miłości Pawła - młodego 
chłopaka z zamożnej rodziny i Lidki, którzy po raz 
pierwszy spotkają się w nocnym klubie.

Urok zbrodni - film sensacyjny, TVP2, godz. 21:00
Małżeństwo Kamplanów przeżywa poważny kryzys. 
Pochłonięta służbowymi sprawami żona zaniedbuje
męża. Nigdy nie ma dla niego czasu...

05:40 Sztukateria 
06:05 VIP
06:35 Kinomaniak 
07:05 Dekoratornia 
07:35 Pokemon 

- serial animowany 
08:35 Nieposkromiona 

Australia - serial 
dokumentalny

09:05 Czerwony 
Kapturek - film 
familijny

 Marzeniem Linet 
jest poznanie elfa, 
bądź dobrej wróżki. 
Dziewczynka mieszka 
w domku razem z 
mamą. Jej ojciec, Per-
sival, wciąż nie wraca 
z wyprawy wojennej.

10:50 Idol 
11:50 Kinomaniak 
12:20 Dekoratornia 
12:50 Zamiana Żon 

- reality-show
15:00 Sport 

niedzielaO tym, co puszczono w niepamięć, trzeba niekiedy szczególnie pamiętać

06:40 Telesklep
08:15 Wyścig po kasę 
09:10 Policjanci z Miami 

- serial sensacyjny
10:10 Agent przyszłości 

- serial science-fiction 
11:00 Klub „Paradise” 

- komedia
12:45 Plotkara - serial 
13:45 Rajdowcy w akcji 

- film przygodowy 
 Grady Westfall jest 

młody, przystojny 
i odrobinę szalony. 
Podróżuje po całych 
Stanach na harleyu 
davidsonie. W swym 
zamiłowaniu do 
swobody i niezależno-
ści posuwa się jednak 
zbyt daleko, popada 
w konflikt z prawem 
i trafia do więzienia. 
Tam pewnego dnia 
odnajdują go dwaj 
wojskowi...

17:00 Trampolina 
18:00 Idol - reality show
19:00 Big Brother 
20:00 Zamiana Żon 
21:05 Desperados 

- western
 Opowieść o konfilkcie 

syna z ojcem 
rozgrywająca się 
w USA zaraz po 
wojnie secesyjnej. 
David Galt opuszcza 
rodzinny dom, zmienia 
nazwisko i osiedla się 
w Teksasie. Spokojne 
życie Davida kończy 
się jednak, kiedy 
banda pod wodzą jego 
ojca napada na stan, 
w którym mieszka...

23:00 Antykiler 2: 
Antyterroryści - serial

00:10 Kamieńska 
- serial kryminalny

01:10 Wydarzenia
01:50 Rolling Stones 
02:50 Kinomaniak
03:20 FIFA Futbol 

Mundial
03:45 V-max
04:10 Drogówka
04:35 Komenda
05:00 TV Market

15:30 Stawka 
większa niż życie 
- serial wojenny 

16:45 Conagher
- western

19:05 Bez śladu 
- serial sensacyjny

20:05 Zdążyć przed 
północą - komedia 

 Łowca głów Jack 
Walsh zostaje 
wysłany, aby odnaleźć 
zaginonego „kasjera” 
mafii Jonathana 
Mardukasa, którego 
szukają zarówno jego 
pracodawcy, jak i FBI. 
Jackowi udaje się 
odnaleźć zbiega.

22:35 Rodzina 
Soprano - serial 
sensacyjny

23:45 Wielka 
czerwona jedynka 
- film wojenny 

 Francja, listopad 1918 
roku. Przed czterema 
godzinami zakończyła 
się pierwsza wojna 
swiatowa. 

01:55 Wróżki 
03:00 Laski na czacie 
04:30 Koniec programu

Oparta na autentycznych wydarzeniach historia 
białego małżeństwa Charlesa i Carol Stuartów, których 
październikowego wieczoru 1989 r. policja - wezwana 
przez Charlesa - znalazła rannych w ich samochodzie. 
Auto stało w murzyńskiej dzielnicy Bostonu. Postrzelo-
na w głowę, ciężarna Carol była nieprzytomna, zmarła 
w szpitalu nie odzyskawszy przytomności, nie udało 
się również uratować jej dziecka. Ranny w bok Charles 
zeznał, że napastnikiem był czarnoskóry, młody męż-
czyzna, który zaatakował ich w celach rabunkowych.

TVP1
01:25

Dobranoc, kochana żono 
- Morderstwo w Bostonie

Kiedy Harry dowiaduje się, że uczelnia, z której 
przed laty z hukiem wyleciał, teraz pragnie go na-
grodzić za całokształt twórczości, nie może znaleźć 
nikogo, kto zechciałby mu towarzyszyć w podróży 
i samej uroczystości. Jego ostatnia dziewczyna, Fay, 
którą sam przekonywał, że nie jest dla niej najlepszym 
partnerem, posłuchała jego rad i postanowiła wyjść za 
jego przyjaciela, Larry’ego. Wspólny wyjazd z Harrym 
w takiej sytuacji nie wchodzi już w grę. Nieszczęsny 
pisarz prosi więc o dotrzymanie mu towarzystwa w 
podróży czarnoskórą prostytutkę Cookie, która nie do 
końca orientuje się, o co w tym wszystkim chodzi, ale 
zgadza się jechać.

TVP2
01:20 Przejrzeć Harry’ego

Chcąc odnosić w życiu sukcesy, trzeba iść po 
trupach i uparcie dążyć do celu, odrzucając wszelkie 
zasady walki fair-play. Takich właśnie bezwzględnych 
reguł gry trzyma się bohaterka filmu, Jennifer Kamplan, 
a przynajmniej od takiej strony daje się poznać już 
pierwszego dnia w pracy. Młoda, ambitna kobieta ma 
doświadczenie i ogromną wiedzę w dziedzinie reklamy. 
Dotąd kierowała nowojorską spółką, teraz rozpoczyna 
pracę w Seattle, w dużej agencji reklamowej „Haber, 
Reynolds & Young”, gdzie obejmuje stanowisko dyrek-
tora generalnego. Na spotkaniu z pracownikami od razu 
wprowadza swoje porządki, informując zebranych, że 
chce stworzyć zupełnie nową strategię w firmie, czym 
jednych zraża do siebie, innych zaś zjednuje. W związku 
z reorganizacją Jennifer poszukuje dobrego koordyna-
tora projektów, od którego, jej zdaniem, zależy sukces 
całego zespołu.

TVP2
21:00 Urok zbrodni

Pod ochroną - film sensacyjny, TVN, godz. 00:10
Pracujący dla mafii księgowy postanowił dorobić. 
Szef przyłapał go na fałszowaniu ksiąg. Aby ratować 
siebie skorzystał z programu ochrony świadków.

Adaptacja jednej z bardziej znanych powieści Stani-
sława Dygata. Opowieść o związku uczuciowym dwoj-
ga młodych ludzi skreślona na tle II wojny światowej. 
W ślad za autorem powieści Wojciech J. Has skon-
centrował się na ukazaniu psychologicznego podłoża 
zachowań bohaterów, pełnego niuansów i niedopowie-
dzeń. Reżyser ujawnił też swą wrażliwość na ironię i 
groteskę. Między innymi dlatego krytycy wielokrotnie 
pisali, że „Pożegnania” mają tzw. atmosferę, ów nie-
uchwytny klimat, decydujący o oryginalności tego 
filmu. Podkreślano też odwagę reżysera, który podjął 
próbę przekładu na język obrazów książki obfitującej 
w komentarze i analizy psychologiczne. Z aktorów 
chwalono zwłaszcza Tadeusza Janczara, który zdołał 
przykuć uwagę widza do postaci momentami drażnią-
cej -zagubionego w świecie chłopaka, nie bardzo wie-
dzącego, czego naprawdę chce.

TVP1
23:50 Kolekcja kinomana - Pożegnania

07:00 Eureka II 08:30 Wro-
gowie szczęścia 09:35 
Doktor Freud - dramat 
12:00 Łapu Capu Extra 
- magazyn 12:35 Iluzjo-
nista - melodramat 14:30 
Wakacje Jasia Fasoli 
- komedia 16:05 Deser: 
Odbierz 16:30 Spadaj! 
- komediodramat 18:20 
Eureka II - serial 19:10 
Rockefeller Plaza 30 II 
- serial 19:50 Łapu Capu 
- magazyn informacyjny 
20:00 Notatki o skandalu 
21:40 Adrenalina - akcja 
23:15 Żywa tarcza - akcja 
00:50 Ostatnie kuszenie 
Chrystusa - obyczajowy 
03:40 Obywatel świata - 
obyczajowy, Polska, reż. 
Roland Rowiński, wyk. 
Mirosław Baka, Adrianna 
Biedrzyńska

10:00 Amerykański hot-
rod: Samochód Bud Light 
11:00 Najbogatsi ludzie 
świata 12:00 Olimpia-
da od kuchni: Ostatnie 
chwile 14:00 Bryki nie 
z fabryki: Tworzenie hi-
storii 15:00 Prawda czy 
fałsz  16:00 Misja nie-
zbędna 17:00 Jak to jest 
zrobione? 18:00 Królo-
wie mocy 19:00 Faceci 
w bieli 20:00 Inżynieria 
ekstremalna: Największe 
kasyno 21:00 Walka o 
ropę 22:00 Brudna ro-
bota Petera Schmeichela: 
Polska 23:00 Brudna ro-
bota: Doniczki z krowiego 
nawozu 00:00 Szkoła 
przetrwania: Lasy desz-
czowe Kostaryki 01:00 
O krok od śmierci

07:30 Gimnastyka spor-
towa 09:00 Wiadomości 
olimpijskie Nihao 09:15 
Wioślarstwo 10:30 Kolar-
stwo 11:15 Wioślarstwo: 
Letnie Igrzyska olimpijskie 
Pekin - eliminacje 12:00 
Pływanie: Letnie Igrzyska 
olimpijskie Pekin 12:30 
Pływanie 15:30 Skoki do 
wody 16:15 Koszykówka 
17:00 Igrzyska olimpij-
skie 17:15 Koszykówka 
18:00 Podnoszenie cię-
żarów 18:30 Gimnastyka 
sportowa 19:30 Igrzyska 
olimpijskie 20:45 Pływa-
nie 22:00 Skoki do wody 
23:00 Igrzyska olim-
pijskie: Beijing Express 
00:00 Gimnastyka spor-
towa: Letnie Igrzyska

08:00 W kleszczach lęku 
- horror 09:45 Poirot: 
Porwanie premiera 10:45 
Poirot: Gwiazda zacho-
du - kryminalny 11:45 
Bramy niebios - filmy 
krótkometrażowe 12:25 
Stanley i Iris - dramat 
14:15 Już nigdy nie za-
wyje wilk - przygodowy 
16:05 Księżyc i Valentino 
- dramat 17:55 Straszne 
skutki awarii telewizora - 
komedia 19:25 Gwiazdy 
i gwiazdorzy 20:00 Tina: 
What’s Love Got to Do 
with It 22:05 RoboCop 
23:50 Zagubieni w Peki-
nie - dramat 01:55 Tybet: 
Trylogia Buddyjska - do-
kumentalny, Wlk. Bryta-
nia 04:10 Zakończenie 
programu

09:00 Nasze małe go-
rylątko 11:00 Policja 
dla zwierząt w Houston 
13:00 Świat przyrody: 
Słonica Echo 14:00 Dzi-
kie zwierzęta: Niedźwie-
dzie - szpiedzy w lesie 
15:00 Historia życia: 
Początki życia w oceanie 
16:00 Okrutne krokody-
le 17:00 Dzika Brytania 
18:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 18:30 
Najzabawniejsze zwierzę-
ta świata 19:00 Wyspa 
orangutanów: Domek z 
kart 19:30 Wyspa oran-
gutanów 20:00 Świat 
przyrody 21:00 Dzikie 
zwierzęta: Słoń: Szpieg w 
stadzie 22:00 Historia ży-
cia 23:00 Na posterunku 
00:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 01:00 
Wyspa orangutanów

Canal+

Eurosport Ale kino!

Discovery

Animal Planet

06:00 Kiedy potknie się 
człowiek 07:25 Straszny 
dom 08:55 Mistrz ka-
muflażu - komedia 10:15 
Przyszywany wujek 
- komediodramat 11:45 
Z Bollywood do Holly-
wood 13:15 Magiczna 
kula - familijny 14:40 
Rent - dramat/musical 
16:50 Kobieta w błękitnej 
wodzie - fantasy 18:40 
Różowa Pantera - ko-
media 20:10 Niedzielna 
Megapremiera: Infiltracja 
- dramat 22:40 Blo-
odRayne - horror/film 
akcji 00:15 Pachnidło: 
Historia mordercy - thril-
ler 02:40 Zawód zabójca 
- kryminalny, USA, reż. 
Lee Daniels, wyk. Cuba 
Gooding, Helen Mirren

HBO
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dodatek tv
08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:30 Jedyneczka 
09:00 My Wy Oni 
09:25 Alchemia zdrowia 

i urody - magazyn
09:45 Opole 2008 na bis 

- zespół Feel - koncert
10:05 Historia żółtej ci-

żemki - film fabularny
11:25 Polska 

z bocznej drogi
11:45 Pamiętaj o mnie 
12:00 Wiadomości
12:10 Dwie strony 

medalu - serial TVP
13:00 Dwa Oblicza 

Wołynia - reportaż
13:25 Wiedźmin - serial
14:10 Z archiwum IPN 
14:40 Tygrysy 

Europy - serial
15:35 Przeprowadzki 

- serial TVP
16:30 My Wy Oni 

06:00 Kawa
czy herbata? 

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

po ósmej
08:30 Świnka Peppa 

- serial animowany
08:35 Owocowe ludki 

- serial animowany
09:05 Budzik 

- program dla dzieci
09:35 Krówka Mu Mu 

- serial animowany
09:45 Na wysokiej 

fali - serial
10:10 Janosik 

- serial TVP
11:05 Wielki świat 

małych odkrywców 
- magazyn

11:20 Rok w ogrodzie
11:40 Był taki dzień 

- felieton
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:15 Pekin 2008 

- studio 
12:20 Pekin 2008 

- transmisja 
13:55 Pekin 2008 - Siat-

kówka kobiet: Chiny 
- Polska (Siatkówka 
kobiet: Chiny - Polska)

17:00 Teleexpress
17:20 Celownik 

- magazyn
17:30 Przebojowa noc
17:40 Moda 

na sukces - serial
18:30 Śmiechu warte

- program rozrywkowy
19:00 Wieczorynka: 

Vipo i przyjaciele 
- serial animowany

19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Cudownie ocalony 

- komedia
22:05 Kamienie śmierci 

- serial sensacyjny
23:00 Mocne kino

nocne: Żądza krwi 
- serial sensacyjny 

 Głównymi bohaterami 
serialu są ekscen-
tryczny doktor Tony 
Hill oraz detektyw 
Carol Jordan, którzy 
wspólnie rozwiązują 
zagadki mrocznych 
zbrodni. Hill jest psy-
chologiem klinicznym, 
który dochodzi do 
rozwiązania zagadek 
poprzez wczuwanie 
się w umysł zabójców. 
Jego zachowanie su-
geruje, że może mieć 
zespół Aspergera.

00:30 Kojak - serial 
01:20 Kino nocnych 

marków: Mężczyzna 
mojego życia
- film obyczajowy

02:50 Pekin 2008 
05:45 Zakończenie dnia

05:30 W labiryncie 
- serial TVP

06:00 Pekin 2008 
- studio

06:00 Pekin 2008 
- transmisja 

12:20 Harry 
i Hendersonowie 
- serial komediowy

12:45 Jesteś tym 
co jesz - serial 
dokumentalny 

13:15 Znaki czasu 
- magazyn

13:40 Dubidu 
- quiz muzyczny

14:35 KabareTOP 
- czyli Kabaretowa 
Lista Przebojów - wi-
dowisko rozrywkowe

15:05 Statek miłości 
- telenowela 

16:00 Na dobre 
i na złe - serial TVP

16:55 MASH - serial 
komediowy

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Sport Telegram
18:55 Pogoda
19:05 Codzienna 2 m. 3 

- serial komediowy
19:35 Biuro kryminalne 

- serial TVP 
 To program z 

gatunku określanego 
jako „docu-crime” 
- połączenie fabularnej 
treści i dokumental-
nych środków wyrazu. 
W głównych rolach 
występują prawdziwi 
policjanci, proku-
ratorzy i prawnicy, 
technicy i lekarze. 
Większość bohaterów 
to zwykli ludzie, a nie 
zawodowi aktorzy. 
Autentyczne są 
również wnętrza oraz 
procedury policyjne. 
Scenariusze odcinków 
opisują fikcyjne 
historie, ale oparte 
na prawdziwych 
wydarzeniach.

20:10 Dr House 
- serial obyczajowy

21:00 Oficerowie 
- serial kryminalny

22:00 Pekin 2008
- Z olimpijskich aren

23:00 Carlos do Carmo 
- koncert

24:00 Panorama
00:15 Carlos do Carmo

- koncert
01:10 Korzenie Europy: 

Mariza i dzieje fado 
- film dokumentalny

02:10 Młodzi twórcy 
mistrzom: Mistrz 
wagi żywej - film 
o profesorze Zyg-
muncie Pejsaku
- cykl dokumentalny

02:35 Zakończenie

07:45 Obiektyw Flesz
08:00 Serwis info
08:35 Korespondent 

TVP o Poranku
08:45 Ahora Espanol 
09:00 Serwis info
09:20 Pekin 2008
09:25 Korespondent 

TVP o Poranku
09:30 Serwis info
09:55 Biznes
10:10 Info dzień
10:30 Serwis info
11:05 Serwis kulturalny
11:10 Info Dzień
11:30 Serwis info
12:15 Info Dzień
12:30 Serwis info
13:05 Okno na Polskę
13:20 Info Dzień
13:30 Serwis Info
14:05 Serwis

ekonomiczny
14:20 Info Dzień
14:30 Serwis info
15:10 Raport z Polski

05:00 Music Spot
05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Kochanie, zmniej-

szyłem dzieciaki 
- serial komediowy

07:15 TV Market 
07:30 Wielka 

Wygrana
08:25 Powrót Arabeli 

- serial obyczajowy 
09:00 Słodkie 

zmartwienia - serial
09:30 Czarodziejki 

- serial przygodowy
 Phoebe straciła męża, 

ma prawo być smut-
na, ale stara się być 
silna dla dobra syna. 

10:30 Beverly 
Hills 90210
- serial obyczajowy

11:30 Zwariowany 
świat Malcolma 
- serial komediowy

12:00 Gorące
Hawaje - serial
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13:00 Dom nie 
do poznania

14:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy

14:45 Świat 
według Bundych 
- serial komediowy

15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Tylko miłość 

- serial obyczajowy
17:30 Daleko od noszy 

- serial komediowy
18:00 Miodowe Lata 

- serial komediowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial
20:00 CSI: Kryminalne 

zagadki Nowego Jorku 
- serial kryminalny

21:00 Meha hit: 
Misja na Marsa 
- dramat

22:00 Studio Lotto 
23:30 Nieustraszeni 
01:00 Fala zbrodni 

- serial sensacyjny
02:00 Ale kasa
03:00 Zakazana kamera

18:25 Detektywi 
- serial fabularno
-dokumentalny

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:15 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fabu-
larno-dokumentalny

20:55 Krok od domu 
- serial kryminalny 

 Jennifer Finnigan 
wciela się w rolę 
Annabeth Chase, 
prokurator Hrabstwa 
Marion w Stanie In-
diana. Pomimo blisko 
100% skuteczności 
skazań, traci ona 
szansę na awans, z 
powodu przejścia na 
3-miesięczny urlop 
macierzyński.

21:55 Dowody zbrodni 
- serial kryminalny

22:55 Kuba 
Wojewódzki 2 

23:55 Nie z tego świata 
- serial science-fiction 

00:50 Co za tydzień 
01:15 Uwaga! 
01:35 Wrzuć na luz

15:30 Serwis info
16:15 Rozmowa dnia
16:30 Serwis info 
16:45 Wakacyjny 

Gość Dnia
16:55 Warto tam być…
17:00 Everyday English 
17:15 Pekin 2008
17:30 Serwis info
18:00 Obiektyw 
18:20 Podlaskie skarby 
18:27 Warto tam być…
18:30 Wakacyjny 

Gość Dnia
18:40 Bezpieczne lato 
18:50 Mobilny Reporter 
19:00 Zamki Kresowe RP 
19:15 Świat przyrody 
19:30 Pod Twoją Obronę 
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta
21:00 Serwis info
21:05 Telekurier 
21:30 Serwis info
21:45 Obiektyw 
22:05 Sport
22:15 Minął Dzień 
22:50 Serwis

ekonomiczny
23:05 Pekin 2008
23:30 Serwis info
23:45 Atomowy 

supermarket

17:00 Teleexpress
17:15 Jedyneczka 
17:40 Dzika Polska 
18:05 W sportowym 

stylu - magazyn
18:35 Tajemnice Waty-

kanu - serial dokum.
19:00 Pamiętaj o mnie
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:15 Dwie strony 

medalu - serial TVP
21:05 Nasz reportaż 
21:30 Warto kochać 
22:15 Przeprowadzki 
23:05 Jest takie miasto
24:00 Panorama
00:15 Polska dobrze 

smakuje - cykl dok.
00:40 Tajemnice Waty-

kanu - serial dokum.
01:05 Pamiętaj o mnie
01:15 Dobranocka
01:30 Wiadomości
01:55 Sport
02:05 Dwie strony 

medalu - serial TVP
02:50 Nasz reportaż 
03:15 Warto kochać 

- serial TVP
04:05 Przeprowadzki 

- serial TVP
04:55 Jest takie miasto

04:45 Uwaga! 
05:05 Telesklep
05:55 Hej-nał show 
07:00 Raczkujące 

melodyjki - serial 
animowany 

07:30 Taniec 
z gwiazdami
- program rozrywkowy

09:35 Telesklep
10:35 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
11:30 Fabryka Gry 
12:30 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny

13:05 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

14:20 Napiętnowany 
- serial science-fiction

15:15 Tajniacy 
- serial sensacyjny

16:15 Rozmowy w toku 
- talk show 

17:25 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 

Cudownie ocalony - komedia, TVP1, godz. 20:25
Mikołaj, były żołnierz, został w czasie wojny ciężko 
ranny, za „cudowne ocalenie” obiecał Najświętszej 
Panience, że postawi jej kapliczkę...

Oficerowie - serial kryminalny, TVP2, godz. 21:00
Ala coraz natarczywiej zaczyna wypytywać matkę 
o ojca, ale matka nie chce rozmawiać na ten temat.
Sznajder jest świadkiem dziwnego zdarzenia.

05:15 Rajdowe 
Mistrzostwa Świata 

06:05 Sztukateria
06:30 Muzyczne listy
07:40 TV Market
08:15 Kasa Na Bank
09:15 Pokemon - serial 
09:45 Mała Czarna
10:45 Być jak ona 
11:45 Sidła miłości 

- serial fabularny
12:45 Prawda o tygry-

sach - film dokum.
13:50 Kinomaniak 
14:20 Wygraj fortunę
15:20 Paszport 

do świata mody 
- reality show

 Czas na pokaz trójki 
finalistów programu, 
po którym zostanie 
wyłoniony laureat 
Paszportu do świata 
mody. 

17:20 Skrzydła 
- serial komediowy
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05:35 Music chat 
06:35 Telesklep
07:40 Kochane kłopoty 

- serial obyczajowy
08:40 Wyrok - serial 

kryminalny 
09:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

10:35 Kryminalni
- serial kryminalny

11:40 Telesklep
12:45 Fabryka Gry 
13:40 Serce z kamienia 

- telenowela 
14:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

15:40 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

16:40 Wyrok 
- serial kryminalny

17:35 Kryminalni 
- serial kryminalny

18:35 Frasier 
- serial komediowy

17:50 Saint-Tropez 
- serial obyczajowy

19:00 Zbuntowani
- serial obyczajowy 

 Roberta popada w 
konflikt z dyrektorem. 
Obiecuje on im, że gdy 
tylko pozna nazwiska 
członków zespołu 
RBD, wszyscy oni 
zostaną wyrzuceni. 
Zrozpaczona Mia 
mówi o zemście 
Miguela ojcu. 

20:00 Bogate biedaki 
- komedia

 Jed Clampett, biedny 
farmer z górskiej 
osady w Arkansas, 
odkrywa, że na jego 
terenie mieszczą się 
wielkie złoża ropy 
naftowej. 

21:55 24 godziny - serial
22:55 Big Brother V
23:55 Mała Czarna 
00:55 Kamieńska 

- serial kryminalny
01:55 Wydarzenia
02:30 Muzyczne listy
03:30 Big Brother V 
04:20 Drogówka
04:45 Komenda

Christian Bale: nic na pół gwizdka

19:05 Nowe przygody 
„starej” Christine 
- serial komediowy

19:35 Diabli nadali 
- serial komediowy

20:05 Do zobaczenia 
rano - film 
obyczajowy 

 Psycholog Larry od 
trzech lat próbuje 
ułożyć sobie życie po 
rozwodzie. Pewnego 
dnia poznaje młodą 
i bardzo atrakcyjną 
wdowę Beth Goodwin. 

22:25 Fasolowa wojna 
- film obyczajowy 

 Milioner Ladd Devine 
planuje budowę 
wielkich obiektów 
turystycznych. 
Jedynie aktywistka 
Ruby Archuleta oraz 
wydawca lokalnej 
gazety a zarazem 
prawnik Charlie Bloom 
zdają sobie sprawę, 
że działania Devine’a 
grożą wysiedleniem 
lokalnej farmerskiej 
ludności.

00:45 Wróżki 
03:20 Koniec programu

Dla Christiana Bale’a ojcowskie obowiązki są dużo 
ważniejsze niż kariera filmowa. Brytyjski gwiazdor jest 
ojcem 3-letniej Emmeline. 

„Czas, który spędzam z córką, jest niewiarygodny 
- zapewnia Bale. - Jest z niej mały łobuziak. Nie zamie-
rzam przegapić okresu jej dorastania za nic w świecie. 
Nie chcę być jednym z tych ojców, którzy spoglądają 
na zdjęcia dzieci z przeszłości żałując, że wtedy ich tam 
nie było”. Aktor dodaje jednak, że mimo wszystko nie 
zrezygnuje z wykonywania na planie filmowym niebez-
piecznych kaskaderskich sztuczek.

„Chcę, żeby moja córka mogła zobaczyć, jak ro-
bię wszystkie te szalone rzeczy - tłumaczy Bale. - Też 
widziałem, jak mój ojciec wyprawia różne wariactwa
i nauczyłem się je doceniać. 

Moja filozofia brzmi: „Cokolwiek robisz, rób to do 
końca. Nic na pół gwizdka. Staraj się bardziej, niż sta-
rałby się ktokolwiek inny”.

Fasolowa wojna - film obyczajowy, TVN7, godz. 22:25
W Milagro, małym miasteczku w Nowym Meksyku, 
wpływowy milioner Ladd Devine planuje budowę 
wielkich obiektów turystycznych.

07:45 Łapu Capu 08:00 
Poznaj mojego tatę - ko-
media 09:50 Powrót na 
ziemię 11:20 Norbit - ko-
media 13:05 Amy Wine-
house - koncert 14:10 
Rozdział 27 15:40 Jas-
ne, błękitne okna 17:20 
Chińskie Hollywood 
- dokument 18:25 Dead 
or Alive 20:00 Łapu Capu 
- magazyn informacyjny 
20:10 Simpsonowie XII 
20:45 Łapu Capu - ma-
gazyn 21:00 Obcy 23:20 
Afganistan - na szlaku he-
roiny - dokument socjolo-
giczny, Francja 00:20 Mr. 
Brooks - thriller 02:20 
Klątwa 2 - horror 04:00 
Wtorek - komedia, Pol-
ska, reż. Witold Adamek, 
wyk. Bolec, Paweł Kukiz, 
Małgorzata Kożuchow-
ska, Kinga Preis

10:00 Fani czterech kółek 
11:00 Szaleni kaskaderzy  
11:30 Szaleni kaskade-
rzy: Ludzka proca 12:00 
Prawda czy fałsz 13:00 
Wojny na złomowisku 
14:00 Brudna robota: 
Specjalista od izolacji 
15:00 Jak to jest zrobio-
ne? 16:00 Kuźnia hot-ro-
dów: Sądny dzień 17:00 
Piąty bieg 18:00 Amery-
kański hot-rod: Mustang 
‘65 19:00 Amerykański 
chopper 20:00 Jak to jest 
zrobione? 21:00 Brainiac 
22:00 Doktor G 23:00 
Poturbowani 00:00 Su-
perjazda 01:00 Plemiona 
XXI wieku 02:00 O krok 
od śmierci: Ucieczka 
z dżungli amazońskiej 
03:00 Brainiac

08:30 Skoki do wody 
09:30 Podnoszenie cię-
żarów 11:15 Wioślarstwo 
12:00 Pływanie 14:00 
Podnoszenie ciężarów 
16:00 Siatkówka 17:00 
Igrzyska olimpijskie 
17:15 Siatkówka 18:00 
Pływanie: Letnie Igrzy-
ska olimpijskie Pekin 
- finały 18:45 Skoki do 
wody: Letnie Igrzyska 
olimpijskie 20:30 Igrzy-
ska olimpijskie: Igrzyska 
olimpijskie M2B 20:45 
Pływanie: Letnie Igrzyska 
olimpijskie Pekin - finały 
22:00 Skoki do wody 
23:00 Igrzyska olim-
pijskie 00:00 Pływanie 
01:15 Wioślarstwo 01:45 
Skoki do wody: Letnie 
Igrzyska olimpijskie

08:00 Witaj w domu - ko-
media 10:05 Porywacz 
ciał - horror 11:35 Hol-
lywood 12:55 Lekkoduch 
- musical 14:45 Million 
Dollar Hotel - melodramat 
16:50 Najlepszy z najgor-
szych - western 18:25 
Święto przebiśniegu - ko-
media 20:00 Garść dy-
namitu - western 22:40 
Red Road - thriller 00:40 
Wszyscy jesteśmy Chry-
stusami - dramat, Polska, 
reż. Marek Koterski, wyk. 
Marek Kondrat, Andrzej 
Chyra, Michał Koterski, 
Janina Traczykówna 
02:30 Opowieści z krypty 
- horror, Wlk. Brytania/
USA, reż. Freddie Francis, 
wyk. Joan Collins, Peter 
Cushing, Roy Dotrice

10:00 Pies na medal 
11:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 11:30 
Małpi biznes 12:00 Aust-
in Stevens 13:00 Życie 
zwierząt 14:00 Siedmiu 
wspaniałych 15:00 Moja 
szczęśliwa rzeka 16:00 
Małe zoo walczy! 17:00 
Policja dla zwierząt w 
Detroit: Umęczony 18:00 
Na pomoc zwierzętom 
19:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 19:30 
Małpi biznes 20:00 Po-
czątkujący weterynarze 
20:30 Początkujący 
weterynarze 21:00 Poli-
cja konna 22:00 Policja 
dla zwierząt w Phoenix 
23:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 00:00 
Na ratunek przyrodzie 
01:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata

Canal+

Eurosport Ale kino!

Discovery

Animal Planet

06:00 Magiczna kula  
07:30 Na planie 08:05 
Rent - dramat 10:20 Ko-
bieta w błękitnej wodzie 
- fantasy 12:10 Rodzina 
Steedów cz. 1 14:00 Gol 
II: Żyjąc marzeniem - dra-
mat 15:55 Skok - dramat 
17:40 Gang z boiska - 
dramat 19:40 Premiera: 
Na planie 20:10 Premie-
ra: Sybil - dramat 21:35 
Moja Angelika - dramat 
23:05 Zabić prezyden-
ta - thriller 00:40 Sybil 
- dramat 02:10 Zabić 
prezydenta - thriller, Wiel-
ka Brytania, reż. Gabriel 
Range, wyk. Hend Ayoub, 
Brian Boland, Jay Patter-
son, Michael Reilly Burke 
03:45 Na planie 04:20 
Moja Angelika - dramat

HBO Botoks nie dla Julianne Moore

Julianne Moore twierdzi, że zastrzyki z botoksu wca-
le nie odmładzają, a wręcz przeciwnie. Wstrzykiwanie 
substancji paraliżującej mięśnie twarzy ma zapewnić 
skórze młodzieńczą gładkość. Jednak zdaniem Moore 
efekt jest zupełnie odwrotny.

„Nie wiem, dlaczego kobiety wstrzykują sobie bo-
toks - tłumaczy gwiazda. - Wcale nie wyglądają dzięki 
niemu młodziej. Wyglądają, jakby poddały się zabiego-
wi. Nie można wyglądać tak jak wtedy, kiedy miało się 
25 lat”.

Julianne doskonale rozumie, że w przemyśle filmo-
wym presja młodego wyglądu jest bardzo silna.

„Aktorkom jest ciężko - przyznaje 47-latka. - Nasze 
twarze powiększa się do szerokości 20 metrów i widać 
rzeczy, których normalnie nikt by nie zauważył”.

Julianne Moore jeszcze w tym roku zobaczymy
w thrillerze „Miasto ślepców”.

08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans 

po ósmej
08:30 Domisie - Zapro-

szenie od wróżki 
08:55 Magazyn prze-

chodnia - magazyn
09:10 Dbaj o zdrowie
09:25 Anima - Daniel 

Szczechura
09:45 Pojazdy powstań-

czej Warszawy cz. 2 
10:25 W rajskim ogro-

dzie - Andaluzji
10:50 Stacyjka - serial
11:45 Pamiętaj o mnie
12:00 Wiadomości
12:10 Dwie strony 

medalu - serial TVP
13:00 Nasz reportaż 
13:25 Warto kochać 
14:10 XIX Festiwal 

Kultury Ukraińskiej
15:00 Skarb sekretarza 
15:35 Jest takie miasto... 

Kabaret Maćka Stuhra

06:00 Kawa 
czy herbata? 

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

po ósmej
08:30 Świnka Peppa 

- serial animowany
08:35 Sindbad 

- serial animowany
09:05 Jedynkowe 

Przedszkole
- program dla dzieci

09:30 Strażak Sam 
- serial animowany

09:45 Na wysokiej 
fali - serial

10:15 Szkoła 
złamanych serc 
- serial obyczajowy

11:05 Szansa na życie 
- magazyn

11:20 Borem, lasem... 
- magazyn

11:40 Był taki dzień 
- felieton

11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:15 Pekin 2008 

- studio 
12:20 Pekin 2008 

- transmisja
17:00 Teleexpress
17:20 Celownik

- magazyn
17:30 Przebojowa noc
17:40 Moda 

na sukces - serial
18:30 Faceci do wzięcia 

- serial TVP
19:00 Wieczorynka: 

O rety! Psoty Dudusia 
Wesołka - serial 
animowany

19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Cudotwórca 

- film fabularny
 Z pozoru wydawać się 

może, że Ricky Hay-
man zdobył w życiu 
wszystko: pełni wyso-
ką funkcję w zarządzie 
stacji telewizyjnej 
GBSN, która zajmuje 
się tzw. „teleshoppin-
giem” umożliwiając 
rozleniwionej widowni 
dokonywanie zakupów 
bez konieczności 
wychodzenia z domu, 
mieszka we wspania-
łym domu w Miami na 
Florydzie...

22:25 Misja specjalna 
- magazyn śledczy

22:55 Kamienie śmierci 
- serial sensacyjny

23:45 Detektyw Foyle II 
- serial kryminalny

01:25 Kojak - serial 
sensacyjny

03:00 Pekin 2008 
- studio 

03:05 Pekin 2008 
- transmisja

05:55 Zakończenie

05:15 W labiryncie 
- serial TVP

05:45 Pekin 2008 
- Siatkówka męż-
czyzn: Egipt - Polska 
(studio) 

06:00 Pekin 2008 
- Siatkówka męż-
czyzn: Egipt - Polska 
(mecz) 

09:35 Pekin 2008 
- Piłka ręczna 
mężczyzn: Hiszpania 
- Polska (studio) 

09:45 Pekin 2008 
- Piłka ręczna 
mężczyzn: Hiszpania 
- Polska (mecz) 

12:20 Nasza Redakcja 
- reportaż

12:45 Dziewczynka, 
która nigdy nic 
nie jadła - film 
dokumentalny

13:35 Początek drogi 
- film dokumentalny

14:10 Dubidu 
- quiz muzyczny

15:05 Statek miłości 
- telenowela 

 Akcja serialu toczy się 
na morzu. A dokład-
niej na statku miłości. 
Pływa on wyzna-
czonym kursem po 
bardzo tropikalnych 
miejscach. Każdy, 
kto chce spędzić miłe 
wakacje może wybrać 
się w rejs, w trakcie 
którego często zdążają 
się romantyczne chwi-
le. Czasem pomaga 
w tym załoga statku, 
Gopher, Dr. Adam, 
Isaac, Julie i Kapitan 
Stubing.

15:55 Czarne chmury 
- serial TVP

16:55 MASH - serial 
komediowy

18:00 Program lokalny
18:30 Panorama
18:50 Sport Telegram
18:55 Pogoda
19:05 Codzienna 2 m. 3 

- serial komediowy
19:35 Biuro kryminalne 

- serial TVP
20:10 Dr House 

- serial obyczajowy
21:00 Oficerowie 

- serial kryminalny
22:00 Pekin 2008

- Z olimpijskich aren
23:05 Kabaretowa 

Scena Dwójki: Hrabi 
Dracula - program 
satyryczny

24:00 Panorama
00:15 Wakacyjne 

Kocham Kino: 
Mężowie i żony 
- komedia

02:05 Biuro kryminalne 
- serial TVP

02:50 Zakończenie

07:45 Obiektyw Flesz
08:00 Serwis info, gość 

poranka
08:20 Przegląd Portali 

Internetowych
08:30 Serwis info
08:35 Korespondent 

TVP o Poranku
08:45 Ahora Espanol 
09:00 Serwis info
09:10 Korespondent 

TVP o Poranku
09:15 Serwis info
09:55 Biznes 
10:10 Info Dzień
10:30 Serwis info
12:20 Info Dzień
12:30 Serwis info
13:05 Okno na Polskę
13:20 Info Dzień
13:30 Serwis Info
14:20 Info Dzień
14:30 Serwis info
15:10 Raport z Polski
15:30 Serwis info
16:15 Rozmowa dnia

05:00 Music Spot
05:30 Wstawaj! Gramy!
06:15 Kochanie, zmniej-

szyłem dzieciaki 
- serial komediowy

07:15 TV Market 
07:30 Wielka Wygrana
08:25 Powrót Arabeli 

- serial obyczajowy
09:00 Słodkie 

zmartwienia - serial
 Dionne i Murray 

uczą się całą noc do 
egzaminu, chociaż 
on wolałby robić coś 
innego. 

09:30 Czarodziejki 
- serial przygodowy

10:30 Beverly
Hills 90210 - serial 
obyczajowy

11:30 Zwariowany 
świat Malcolma 
- serial komediowy

12:00 Gorące 
Hawaje - serial

wtorek 12 sierpnia 2008 r. Klary, Lecha, Hilarii, Euzebii

13:00 Dom nie 
do poznania

14:00 Miodowe Lata 
- serial komediowy

14:45 Świat według 
Bundych - serial

15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Tylko miłość 

- serial obyczajowy 
17:30 Daleko od noszy 

- serial komediowy
18:00 Miodowe Lata 

- serial komediowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

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

21:00 Przyjaciółka na 
śmierć i życie - thriller

22:00 Studio Lotto 
23:00 Nieustraszeni 

- reality show
00:00 Fala zbrodni 

- serial sensacyjny
01:00 Ale kasa
02:00 Zakazana kamera

17:25 Sąd rodzinny 
- serial fabularny

 Pozwy o rozwód, 
alimenty, eksmisje, 
wnioski o ogranicze-
nie lub pozbawienie 
władzy rodzicielskiej 
czy uregulowanie 
kontaktów z dzieckiem 
to najczęstsze sprawy, 
które wpływają do 
sądu rodzinnego. 

18:25 Detektywi
- serial fabularny

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! 
20:15 W-11 Wydział 

Śledczy - serial fab.
20:55 Kryminalni

- serial kryminalny
21:55 Detektyw 

Monk - serial 
sensacyjny

22:55 Szymon 
Majewski Show 

00:00 Projekt plaża 
- nocą 

00:30 Uwaga! 
00:50 Wrzuć na luz 
01:50 Telesklep
02:15 Nic straconego

16:30 Serwis info 
16:45 Wakacyjny 

Gość dnia
16:55 Warto tam być…
17:00 Everyday English 
17:15 Pekin 2008 
17:30 Serwis info
18:00 Obiektyw 
18:20 Szerokiej drogi 
18:27 Warto tam być…
18:30 Wakacyjny 

Gość Dnia
18:40 Maniacy 
19:00 Mazury na każdą 

kieszeń - magazyn
19:15 E-lementarz 

- magazyn
19:30 U Źródeł Wiary 
20:00 Serwis Info
20:10 Minęła 20-ta 
21:00 Serwis info
21:10 Telekurier 
21:30 Serwis info, 

Pogoda
21:45 Obiektyw 
22:05 Sport
22:15 Minął Dzień
23:05 Pekin 2008 
23:30 Serwis info
23:45 Tajemnicze Chiny 
00:45 Minęła 20-ta 
01:30 Okno na Polskę
01:35 Telekurier

16:30 Polska dobrze 
smakuje - cykl dok.

17:00 Teleexpress
17:15 Domisie 
17:40 Opowieści wiatru

i morza - magazyn
18:00 Kurs języka 

polskiego
18:30 Polska 

z bocznej drogi
18:45 Anima 
19:05 Pamiętaj o mnie
19:15 Dobranocka
19:30 Wiadomości
20:15 Dwie strony 

medalu - serial TVP
21:05 Biznes z gwaran-

cją - magazyn
21:25 Kopciuszek - serial 
21:50 Misjonarz na 

plaży - telenowela
22:15 Skarb sekretarza 

- serial TVP
22:40 Rozmowy 

na temat...
22:50 Dookoła mediów 
23:45 Dziękujemy 

za solidarność
24:00 Panorama
00:15 Kurs języka 

polskiego
00:45 Anima
01:05 Pamiętaj o mnie

04:45 Uwaga! 
05:05 Telesklep
05:55 Hej-nał show 
06:55 Raczkujące 

melodyjki - serial 
animowany 

07:50 You can dance 
- Po prostu tańcz! 
- program rozrywkowy

09:35 Telesklep
10:35 Sędzia Anna 

Maria Wesołowska 
- serial fabularno
-dokumentalny

11:30 Fabryka Gry 
12:30 Detektywi 

- serial fabularno
-dokumentalny 

13:05 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy

14:20 Napiętnowany 
- serial science-fiction 

15:15 Tajniacy 
- serial sensacyjny

16:15 Rozmowy w toku 
- talk show 

Cudotwórca - film fabularny, TVP1, godz. 20:25
Ricky Hayman jest człowiekiem sukcesu. Jako 
dyrektor sieci telewizyjnej Good Buy Shopping 
Network świetnie zarabia.

Mężowie i żony - komedia, USA, TVP2, godz. 00:15
Gabe i Judy Roth mieszkają w Nowym Jorku, są 
małżeństwem i uchodzą za dobraną parę. Pewnego 
razu goszczą kolacją swoich przyjaciół.

05:20 Sztukateria
05:45 V-max
06:10 Kinomaniak
06:35 Muzyczne listy
07:45 TV Market
08:20 Kasa Na Bank 

- program interaktywny
09:20 Skrzydła 

- serial komediowy
09:50 Zbuntowani 

- serial obyczajowy 
10:50 Być jak ona 
11:50 Sidła miłości 

- serial fabularny
 Wydaje się, że na 

zawsze kłamstwa 
rozdzieliły Juanitę
i Tomy’ego. 

12:50 Trampolina
- reality show

13:50 V-max 
14:20 Wygraj

fortunę
15:20 Być jak ona 
16:20 Skrzydła 

- serial komediowy 

wtorekPozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie

05:35 Music chat 
06:35 Telesklep
07:40 Kochane kłopoty 

- serial obyczajowy
08:40 Wyrok 

- serial kryminalny
09:35 Szymon Majewski 

Show - program 
rozrywkowy 

10:35 Kryminalni 
- serial kryminalny

11:40 Telesklep
12:45 Fabryka Gry 
13:40 Serce 

z kamienia
- telenowela 

14:35 Szymon Majewski 
Show - program 
rozrywkowy 

15:40 Kochane kłopoty 
- serial obyczajowy

16:40 Daytime Strip 2
17:35 Kryminalni 

- serial kryminalny
18:35 Frasier 

- serial komediowy

16:50 Saint-Tropez 
- serial obyczajowy

18:00 Mała Czarna 
- talk show

20:00 Weekend - thriller
 Tom i Janet Barkley 

zapraszają przyjaciół 
na weekend do swoje-
go domu na plaży 
w Santa Barbara. 

21:55 24 godziny - serial
 Po katastrofie Air 

Force One, Jakc 
stara się utrzymać 
nuklearną bombę z 
dala od terrorystów. 
Vice Prezydent Logan 
obejmuje funkcję 
Prezydenta.

22:55 Big Brother V 
- Show

00:35 Mała Czarna
01:35 Kamieńska 

- serial kryminalny
 Wania umiera, Dima 

zostaje sam. 
02:35 Wydarzenia, 

Sport, Pogoda
03:10 Muzyczne listy
04:00 Big Brother V 
04:30 Drogówka
04:55 Komenda
05:20 Zakończenie

19:05 Nowe przygody 
„starej” Christine 
- serial komediowy

19:35 Diabli 
nadali - serial 
komediowy 

20:05 Nie płacz, 
to tylko burza 
- film obyczajowy

22:20 Fort Apache, 
Bronks - film 
sensacyjny 

 Policjant Murphy, 
patrolujący podejrzane 
rejony Bronksu, na co 
dzień ma do czynienia 
z zabójstwami i innymi 
przestępstwami. Jego 
partnerem jest Corelli. 
Obaj walczą o spra-
wiedliwość w świecie 
przemocy i korupcji. 
Tymczasem nowy 
szef policji, Connolly, 
wprowadza w dzielni-
cy surowe restrykcje, 
które przyczyniają się 
do konfliktów między 
funkcjonariuszami. 

00:45 Wróżki 
01:50 Laski na czacie 
03:20 Koniec programu

Nie uprawiam żadnej autoterapii

Debiutował w „Kolejności uczuć” Radosława Piwo-
warskiego. Rok później wyreżyserował sztukę „Z dzie-
jów alkoholizmu w Polsce” w Teatrze Stara Prochownia 
w Warszawie. Długo musiał czekać na swoją szansę, 
by zaistnieć szerzej w świadomości widzów.

„Anioły w Ameryce” Krzysztofa Warlikowskiego po 
roku wróciły na deski Teatru Rozmaitości. Mówi się, 
że ta sztuka dotyczy rozpadu więzi uczuciowych, ale 
przecież to także opowieść o kryzysie amerykańskiego 
snu i o rozpadzie mitu związanego z latami 80-tymi i 
środowiskiem nowojorskich homoseksualistów tego 
okresu. Amerykanie mitologizują całą swoją historię. 
Czy polscy filmowcy są w stanie stworzyć równie ży-
wotny mit narodowy i czy taki mit w ogóle jest nam 
potrzebny?

Andrzej Chyra: Wydaje mi się, że wszyscy próbują 
tworzyć taki mit. W USA odbywa się to trochę inaczej, 
przede wszystkim dlatego, że filmowcy nie tworzą mitu 
dla siebie, ani dla rządu, czy kogoś innego, ale tworzą 
ten mit dla pieniędzy. Opowiadają historie, które będą 
się dobrze sprzedawać, w których będą fantastyczni 
bohaterowie. To nie jest działalność dobroczynna. 
Amerykanie, ale w zasadzie my wszyscy, jesteśmy ja-
koś uzależnieni od tego. W gruncie rzeczy też żyjemy 
w takim, już nawet nie amerykańskim, ale globalnym 
micie. Nie wiem, czy w związku z tym Amerykanie są 
oderwani od swojej historii, czy my jesteśmy bardziej 
związani z własną historią. W gruncie rzeczy wiemy 
o historii to, co interesuje tych, którzy nam tę historię 
opowiadają. Dowiadujemy się ostatnio, że w naszej 
przeszłości byli ludzie, którzy donosili i nagle okazuje 
się, że w naszej historii nic innego się nie dzieje, tylko 
wisi nad wszystkim czapa ubeckiego spisku. Myślę, że 
to też jest nie tyle mitologizowanie, ale fałszowanie wi-
zerunku rzeczywistości. W tym sensie Amerykanie nie 
zakłamują swojej historii bardziej niż my.

W „Aniołach” poruszony jest ten temat kryzysu więzi 
rodzinnych. Pojawia się też nowy model rodziny stwo-
rzonej przez przedstawicieli mniejszości seksualnej.

Andrzej Chyra: Tradycyjny model rodziny siłą rze-
czy ewoluuje, ponieważ kobiety przestały być kurami 
domowymi, mężczyźni nie są już jedynymi żywicielami 
rodziny, tymi którzy umieją wszystko załatwić, bo są 
silni i potrafią obsługiwać śrubokręt. Te czasy minęły, 
w związku z tym to, co się dzieje na zewnątrz, wpływa 
też na to, jak kobiety i mężczyźni postrzegają się we-
wnętrznie.

A nowa rodzina z przedstawienia „Anioły w Amery-
ce” - trzech mężczyzn i kobieta? Co pan sądzi o takim 
modelu?

Andrzej Chyra: Tutaj mamy do czynienia z wyjątko-
wą sytuacją. To jest grupa ludzi mocno przetrąconych 
przez życie i to, że decydują się na taki model, to jest 
raczej przypadek wyjątkowy. 

Dlaczego facet, który mówi, że jego ulubioną książką 
jest „Człowiek bez właściwości” Roberta Musila, godzi 
się zagrać w adaptacji powieści Janusza L. Wiśniew-
skiego?

Andrzej Chyra: Przyznam się, że rola w „Samotności 
w sieci” nie była moim marzeniem, ale tak się ułożyło, 
że zagrałem. Nie jestem aż tak ortodoksyjny w swoich 
przekonaniach, żeby robić tylko te rzeczy, które uwa-
żam za sztukę wysoką.

  Dziękuję za rozmowę.

Fort Apache, Bronks - film sens., TVN7, godz. 22:20
Nowojorski Bronx to nie tylko siedlisko biedy 
i wszelkiego rodzaju problemów społecznych. 
To również dzielnica bardzo niebezpieczna...

07:45 Łapu Capu 08:00 
Rockefeller Plaza 30 II 
- serial 08:30 Eureka II 
- serial 09:20 Irak w ka-
wałkach 11:00 Słomiany 
wdowiec 12:50 Łapu 
Capu Extra 13:25 Dobry 
agent - dramat 16:15 
Nocny gość 18:00 Opo-
wieści z Ziemiomorza 
20:00 Łapu Capu - maga-
zyn 20:10 Simpsonowie 
XIII - serial animowany 
20:45 Łapu Capu 21:00 
Wieczór 23:00 Notatki o 
skandalu - obyczajowy 
00:35 Bluszcz - obyczajo-
wy 02:15 Tsotsi - dramat, 
Wielka Brytania/RPA, reż. 
Gavin Hood, wyk. Presley 
Chweneyagae, Terry Phe-
to 03:50 Robak - thriller, 
USA, reż. William Fried-
kin, wyk. Ashley Judd, 
Michael Shannon

10:00 Fani czterech kó-
łek: Mazda MX5 11:00 
Szaleni kaskaderzy 12:00 
Prawda czy fałsz 13:00 
Wojny na złomowisku 
14:00 Brudna robota 
15:00 Jak to jest zro-
bione? 16:00 Bryki nie z 
fabryki: Tworzenie historii 
17:00 Królowie mocy 
18:00 Amerykański hot-
rod 19:00 Amerykański 
chopper 20:00 Jak to jest 
zrobione? 21:00 Prawda 
czy fałsz 22:00 Masa-
kra w Madrycie 23:00 
Dogonić tornado 00:00 
Ostatnie 24 godziny 
01:00 Plemiona XXI wie-
ku: Rybacy z trawlerów 
02:00 O krok od śmierci 
03:00 Prawda czy fałsz 
- pogromcy mitów

08:30 Skoki do wody 
09:15 Wiadomości olim-
pijskie Nihao 09:30 Kaja-
karstwo: Letnie Igrzyska 
olimpijskie Pekin - finały 
11:45 Pływanie: Letnie 
Igrzyska olimpijskie Pekin 
- finały 12:30 Pływanie: 
Letnie Igrzyska olimpij-
skie Pekin - eliminacje 
14:45 Piłka ręczna 16:15 
Koszykówka 17:00 Igrzy-
ska olimpijskie 17:15 Ko-
szykówka 18:00 Skoki do 
wody 18:30 Gimnastyka 
sportowa 19:30 Igrzyska 
olimpijskie 20:45 Pływa-
nie 23:00 Igrzyska olim-
pijskie: Beijing Express 
00:00 Jeździectwo 01:15 
Gimnastyka sportowa: 
Letnie Igrzyska olimpij-
skie Pekin

08:00 Garnitur 09:45 Lu-
dzie koty - horror 11:05 
Za drzwiami Actors 
Studio: Kyra Sedgwick 
12:00 Niech żyje miłość 
- melodramat 13:40 
Romeo i Julia - dramat 
16:05 Panowie w cylin-
drach - musical 17:55 
Pies przewodnik 18:10 
Księżyc i Valentino 20:00 
60 sekund - sensacyjny 
22:05 Ciemna strona 
Wenus 23:45 Bramy nie-
bios 00:25 Amerykański 
przyjaciel 02:30 Obcy 
przybysze - science fic-
tion, USA, reż. Graham 
Baker, wyk. James Caan, 
Mandy Patinkin, Terence 
Stamp, Kevyn Major Ho-
ward 04:00 Zakończenie 
programu

10:00 Pies na medal 
11:00 Najzabawniejsze 
zwierzęta świata 11:30 
Małpi biznes 12:00 Wy-
prawy Corwina 13:00 
Życie zwierząt 14:00 
Początkujący weteryna-
rze 15:00 Policja konna 
16:00 Małe zoo walczy! 
17:00 Policja dla zwierząt 
w Detroit 18:00 Wyspa 
orangutanów 18:30 Wy-
spa orangutanów 19:00 
Najzabawniejsze zwie-
rzęta świata 19:30 Małpi 
biznes 20:00 Szczęki w 
powietrzu 21:00 Oko w 
oko z niedźwiedziem po-
larnym 22:00 Policja dla 
zwierząt w Phoenix 23:00 
Najzabawniejsze zwierzęta 
świata 00:00 Na ratunek 
przyrodzie 01:30 Małpi 
biznes 02:00 Szczęki w 
powietrzu

Canal+

Eurosport Ale kino!

Discovery

Animal Planet

06:00 Rodzina Steedów 
07:45 Cinema, cinema 
- magazyn 08:10 Gol II: 
Żyjąc marzeniem - dra-
mat 10:05 Gang z boiska 
- dramat 12:10 Rodzina 
Steedów cz. 2 - dramat 
13:50 Odette Toulemon-
de - komedia15:30 Pakt 
milczenia - film akcji 
17:05 Psi kłopot - kome-
dia 18:35 Nowy świat - 
komedia 20:10 Potępiony 
- film akcji 22:00 Ricky 
Bobby - Demon pręd-
kości - komedia 23:45 
Gdzie jest Kitty? - kome-
diodramat 01:00 Potę-
piony - film akcji 02:50 
Ricky Bobby - Demon 
prędkości - komedia akcji 
04:40 Gdzie jest Kitty?
- komediodramat

HBO
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Ostrówek

W rytmie break dance’a
W ubiegłą niedzielę (03.08) 

odbył się wakacyjny festyn w 
Ostrówku (gm. Galewice), zor-
ganizowany przez Ochotniczą 
Straż Pożarną i Koło Gospodyń 
Wiejskich. Pogoda dopisała, 
słoneczko przygrzewało i trzeba 
było gasić pragnienie napojami 
chłodzącymi i nie tylko, w które 
stoiska gastronomiczne były ob-
ficie zaopatrzone. 

Atrakcji, jak zawsze, nie bra-
kowało. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Liczne konkursy i za-
bawy z nagrodami były atrakcją 
dla dzieci. Młodzież mogła po-
dziwiać wspaniały występ grupy 
tanecznej tańca nowoczesnego 
break dance BI BOYS DI KEY. 
Zagrała także Kapela z Czastar 
i choć to osoby w średnim wie-
ku, to werwy im nie brakowało. 
O dobry humor uczestników za-
dbał Kabaret Grzegorza Stasiaka 
czyli Prawo Jazdy u Alojza.

Dzień mijał w przyjemnej at-
mosferze. Głodny i spragniony 
mógł zajrzeć do małej gastrono-
mii a później bawić się dalej do 
białego rana w rytmach nie tylko 
disco polo.

Kolejny festyn w Ostrówku mi-
nął, więc czekamy na gości już za 
rok.

Organizatorzy

Nieprawdopodobne odkrycia na 
Księżycu, Marsie i Merkurym

„Mamy wodę!” - Taki komunikat wydała NASA po odkryciu przez Son-
dę Phoenix wody na północnym biegunie Marsa! To nie koniec sensacyj-
nych wiadomości z kosmosu. Duże zasoby wody, pokłady sodu, potasu i 
wapnia - odkryła sonda kosmiczna Messenger na Merkurym – pierwszej 
planecie Układu Słonecznego, którego temperatura sięga 400 stopni Cel-
sjusza!!!

Miesiąc temu naukowcy NASA 
oświadczyli światu, że na Czerwo-
nej Planecie znaleziono zamrożo-
ną wodę. Na dowód ujawnili zdję-
cia, na których widać, jak grudki 
wyparowują. Ale brakowało jesz-
cze chemicznej analizy próbek. 
To ona rozwiała wszelkie wątpli-
wości. Kiedy ją przeprowadzono, 
NASA wydała krótki, ale jak ważny 
komunikat: „Mamy wodę”.

„Poznaliśmy wcześniej dowody 
istnienia tej zamarzniętej wody 
w obserwacjach poczynionych 
przez sondę 
Mars Odyssey, 
a także zani-
kające kawałki 
lodu zauważo-
ne przez Fenik-
sa w ubiegłym 
miesiącu, ale 
po raz pierwszy 
mars jańskiej 
wody dotknęli-
śmy i spróbowa-
liśmy” - mówił w 
imieniu NASA 
badacz z University of Arizona 
William Boynton. Na razie na-
ukowcom musi wystarczyć do-
tknięcie wody przez Feniksa. Ale 
wątpliwości nie ma: na Czerwonej 
Planecie jest woda. 

Automatyczny próbnik podgrzał 
zebrane wcześniej fragmenty 
gruntu. Analizy potwierdziły obec-
ność wody w pobliżu marsjańskie-
go bieguna północnego. 

Naukowcy nie informują jeszcze 
czy w wodzie są mikroorganizmy 
spoza Ziemi, z których mogło po-
wstać życie. Celem misji jest wła-
śnie zbadanie, czy wodny lód na 
biegunie mógł kiedyś podtrzymy-
wać życie. 

Feniks wylądował w rejonie pół-
nocnego koła podbiegunowego 
Marsa 25 maja. Sonda miała skoń-
czyć swoje zadania po trzech mie-
siącach. Ale naukowcy z NASA są 
tak zadowoleni z wyników jej pra-
cy, że przedłużyli misję jeszcze o 
kolejne dwa. 

Zespół naukowy zajmujący się 
trwającą od czterech lat misją son-
dy Messenger wokół Merkurego 
przeciera oczy ze zdumienia. 

„Jesteśmy naprawdę zaskoczeni” 
- przyznaje Thomas Zurbechen z 
zespołu naukowego zajmującego 
się misją Messengera.„Nikt się 
tego nie spodziewał. Nie znam 
nawet jednej osoby, która mogła 
przypuszczać, że w cienkiej atmos-
ferze Merkurego jest tyle wody”.

Naukowcy długo nie mogli 
uwierzyć w wyniki pomiarów Mes-
sengera. No, bo skąd miałaby się 
wziąć woda na planecie, na której 
temperatura sięga 400 stopni Cel-
sjusza? „Tam nie może być wody. 

A jednak jest i to bez cienia wątpli-
wości” - zauważa Zurbechen. 

Badacz przedstawia trzy teorie 
tłumaczące, skąd woda mogła się 
pojawić na Merkurym. Według 
pierwszej z nich, na Merkurym 
są małe zbiorniki lodu w miej-
scu, gdzie teren tworzy wiecznie 
zacienione miejsca. Po drugie - 
jak tłumaczy Zurbechen - wodę 
mogły tam „przynieść” komety. 
Wreszcie procesy chemiczne 
mogą wytworzyć wodę nawet tam, 
gdzie nigdzie ona nie istniała. Jej 

składniki mogły się tam pojawić z 
kosmicznego wiatru i skał planety. 
Jednak żadna z tych teorii nie zo-
stała potwierdzona. 

„Sprawdzaliśmy wszystko, co 
tylko się dało. Dyskutowaliśmy 
na ten temat całymi tygodniami. 
Wreszcie uznaliśmy, że to musi 
jednak być woda” - kończy Tho-
mas Zurbechen.

Co ciekawe wodę odkryto rów-
nież na naszym naturalnym sa-
telicie – Księżycu. Amerykańscy 
naukowcy przebadali skały wul-
kaniczne, przywiezione przez 
kosmonautów, którzy wylądowali 
na Srebrnym Globie i odkryli, że 
w księżycowej skorupie jest woda. 
Jest jej co prawda niewiele i raczej 
nie da się jej wydobyć kopiąc stud-
nię, ale kto wie, co może wydarzyć 
się w przyszłości...

„To zadziwiające” - mówi ame-
rykańskiemu „New Scientist” Al-
berto Saal z Uniwersytetu Browna 
w Providence, który, razem z ko-
legami, znalazł ślady wody. „Od 
40 lat te skały bardzo dokładnie 
badano, ale nikt nigdy nie znalazł 
żadnej wody. Musieliśmy mieć 
szczęście” - dodaje. 

Ile wody jest na Księżycu? We-
dług obliczeń naukowców od 260 
do 500 ppm (cząsteczek wody w 
jednym milionie cząsteczek skał), 
czyli o połowę mniej niż w ziem-
skiej skorupie. 

Naukowcy jednak studzą nadzie-
ję wszystkich, którzy już liczą na 
budowę studni. Według nich na 
razie nie mamy technologii, która 
jest w stanie wydobyć wodę z księ-
życowych skał.
Źródło: www.dziennik.pl
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„Życzliwi sąsiedzi 
już w terenie”

Dzięki wsparciu środków unijnych w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej inte-
gracji, Stowarzyszenie „JMR Edukacja i Praca” w Wieruszowie oraz 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku wspólnie z mieszkań-
cami Gminy Galewice realizują od 15 maja bieżącego roku pilota-
żowy projekt „Życzliwi sąsiedzi”. Jego celem jest rozwijanie usług 
społecznych w zakresie wypracowywania metod wzajemnej pomo-
cy mieszkańców wsi oraz zwiększania aktywności w zakresie walki z 
wykluczeniem społecznym.

Mówiąc obrazowo wykorzystujemy istniejące instrumenty finan-
sowe jakie daje członkowstwo Polski w Unii Europejskiej, aby 
doskonalić system wsparcia dla osób i rodzin w trudnej sytuacji. 
Jest to możliwe dzięki środkom z dotacji rozwojowej przekazanej 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi obsługujący Priorytet VII 
Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na terenie województwa łódzkiego. 

Łączymy możliwości „Życzliwych sąsiadów”, czyli osób znających 
doskonale swoje środowisko zamieszkania z możliwościami insty-
tucji lokalnych działających na terenie Gminy Galewice, tj. cho-
ciażby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Wspólnie podejmujemy wysiłki by pomóc 
tym, którzy na tą pomoc czekają. W czerwcu i lipcu 20 zaanga-
żowanych mieszkańców Gminy Galewice przepracowało cykl szko-
leń, które ułatwią współpracę w ramach projektu oraz realizację 
zadań na rzecz osób w trudnej sytuacji. Od początku trzeciej deka-
dy lipca grupa działa w środowisku lokalnym. Liczymy na gotowość 
do zmiany wśród tych do których trafimy z propozycją wsparcia. 
Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że projekt przynosi już 
pierwsze rezultaty, ponieważ udaje się dotrzeć do osób i rodzin w 
trudnej sytuacji.

Pragniemy także poinformować osobyb, które chciałyby skorzy-
stać z wsparcia o zgłaszanie się do Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Osieku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 
– 15.00. Informacji osobiście lub pod numerem telefonu 062 78 
43 222 udziela kierownik Domu Paweł Szandała.

Z perspektywy realizatorów pragniemy serdecznie podziękować 
Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego za umożliwienie 
nam przekazywania dużej rzeszy Czytelników gazety informacji nt. 
realizowanego projektu „Życzliwi sąsiedzi”.

W imieniu Zespołu 
realizującego Projekt
Aleksander Chrzan – 

Koordynator

Parcice

Najdroższy grabarz w województwie, 
czyli pecunium non olet*!
Droga Redakcjo! 
Mieszkaniec Parcic prosił mnie o nagłośnienie sprawy, która spędza mu sen z powiek z powodu 

wielkiego zdenerwowania. Problem dotyczy mieszkańców całej gminy, stąd postanowiłam się z 
nim podzielić. 

Pan Stępień zwrócił się do miejscowego grabarza, zacnego katolika, który wcześnie wiernie słu-
żył PZPR-owi, potem Solidarności, z prośbą o wykonanie usługi – wykopanie piwniczki w wymia-
rach 1m x 2m x 2m.

Pan grabarz nie przedstawił mu cennika usług, gdyż takowego nie posiada, stwierdzając: do-
gadamy się! Nawiasem mówiąc pan grabarz przez kilka lat oszukiwał i okradał państwo, nie od-
prowadzając należnego podatku, gdyż przez 5 lat działalność prowadził „na marno”. Jakież było 
zaskoczenie usługobiorcy, gdy za wykopanie 4m3 ziemi zażądał 700zł. Po szybkim obliczeniu, że 
wykop pochłonął synowi 4 godziny – cena pracy na godzinę wyniosła 175 zł, czyli prawie 90 do-
larów USA. 

Pytam: gdzie i w jakim zawodzie obowiązują takie stawki?!
Pan Stępień zapłacił, żal i gorycz pozostała. 
Ale kto jest winien tej chorej sytuacji? Oczywiście winni są 

usługobiorcy, przeszli, obecni, przyszli, którzy nic nie zrobili, 
aby doprowadzić do konkurencji a biernie poddają się dykta-
towi. Mamy wolny rynek, którym rządzi podstawowe prawo po-
pytu i podaży - jeżeli duża jest podaż, występuje konkurencja, 
ceny spadają. Natomiast tutaj jest monopol:1 grabarz - pan i 
władca. Usługobiorcy maja prawo zamówić usługę cmentarną 
gdziekolwiek zechcą – w Żdżarach, w Wieruszowie, Walichno-
wach. Są też firmy, które na telefon taką usługę wykonają. Ale 
mieszkańcy nie wiedzą, są przypisani i uzależnieni od wąskiej 
grupy – Rady Parafialnej, która dba o interesy pana grabarza. 
Dlatego panie Stępień – dopóki będziecie usłużni i posłuszni 
pan grabarz będzie zdzierał z Was skórę, wszak pieniądz nie 
śmierdzi a litości, uczciwości – brak. 

Dlatego proponuję mieszkańcom, aby skorzystali z zasad 
wolnej konkurencji, która daje możliwość wyboru, nie dajcie 
się zrobić na szaro przez cwaniaka, który już w przeszłości zna-
lazł możliwość oszukiwania i wyłudzenia z PZU nienależnych pieniędzy. Pobożny katolik. 

Jeżeli pan grabarz nie zgodzi się podzielić „złotą żyłą”, czyli kopaniem dołków z konkurencją, 
niech Wam pokaże odpowiedni przepis, że nie macie prawa wyboru zamówienia usługi u kogoś 
innego zarejestrowanego. Takiego przepisu nie ma! Być może już teraz mieszkańcy, bądź ich 
część rozumie, dlaczego jestem niepokorna. Wy macie przytakiwać, a nie żądać, macie być po-
słuszni – profity z przekształceń maja mieć nieliczni, a że często bezrozumni, to już insza inszość. 
Kto się dostał do „korytka”, tak łatwo nie odpuści. 

Panie grabarz – dlaczego nie ma szyldu informującego o świadczeniu usług?
Panie grabarz – dlaczego nie ma wglądu do cennika usług?
Panie grabarz – czy syn, który kopie dołki na stosowne uprawnienia np. aktualny kurs bhp, który 

obowiązuje przy wykonywaniu prac ziemnych?
I to sprawdzę w Powiatowym Biurze Pracy. A na dziś – pozostaje płakać i płacić do czasu, gdy nie 

przełamiecie monopolu  pana grabarza, to już problem mieszkańców gminy.
Pan grabarz, to kolejny zacny, szanowany obywatel gminy, uczciwy katolik! Ha, ha, ha!
mgr Brygida Gólska – psychiczna, nienormalna, idiotka, głupia, upierdliwa, wścipska (wścibska 

- Mały Słowniczek Czastarski)

P.S. W Bolesławcu wykopanie i zasypanie grobu kosztuje 300zł, zwróćcie mieszkańcy uwagę bo 
wkrótce pan grabarz znów podniesie cenę, no przecież mamy inflację. A sumienie? Sumienie 
panu grabarzowi nie jest potrzebne, płaczcie i płaćcie, albo skorzystajcie z moich porad, żądajcie 
za każdą usługę rachunku, niech inni mają z tego korzyść. Biedy w Polsce sporo i potrzebne są 
pieniądze na służbę zdrowia, oświatę, szkolnictwo. I w tej dziedzinie potrzebna jest w gminie 
normalność.

(* pecunium non olet - z łaciny „pieniądz nie śmierdzi”, przyp. red.)

Romantyczne miejsce 

– Figloraj w Starym Ochędzynie
Figlowało się w figlo-

raju i …stało się. Dziwi 
mnie, że nic na ten te-
mat nie napisał Tygo-
dnik Powiatowy, czyżby 
nie dotarły do was wia-
domości na temat „bara 
– bara” w Figloraj? To 
chyba redakcja ITP. ma 
słabych informatorów, 
a może się boicie? Poruszacie wiele tematów, także wiele 
spraw jako pierwsi nagłaśniacie i przedstawiacie, a tu, co? 
O zwykłych obywatelach to się pisze, a o naszych WIP-ach 
nie? To według mnie niesprawiedliwe!

Z poważaniem
Ewa z Sokolnik

Podziękowania dla pracowników Pogotowia Ratunkowego
Kiedy trzeba ganimy, kiedy trzeba chwalimy. Dziś pochwała i podziękowanie za błyskawiczną 

interwencję - które za naszym pośrednictwem składa pracownikom Pogotowia Ratunkowego w 
Wieruszowie nasza Czytelniczka:

„Za pośrednictwem Tygodni-
ka chciałabym przekazać słowa 
podziękowania dla pracowni-
ków Pogotowia Ratunkowego 
w Wieruszowie. To dzięki ich 
szybkiej interwencji mój mąż 
żyje.

W dniu 29 czerwca br. mąż 
stracił przytomność. Zawiado-
mione telefonicznie Pogotowie 
Ratunkowe zjawiło się w Chró-
scinie bardzo szybko. Doktor 
Remigiusz Olczyk wraz z zało-

gą karetki błyskawicznie podję-
li akcję reanimacyjną. Okazało 
się, że mąż przeszedł rozległy 
zawał a jego stan jest bardzo 
ciężki. Dzięki zaangażowaniu i 
profesjonalnej wiedzy Doktora 
i jego współpracowników mąż 
został uratowany. 

Został potem przewieziony 
na oddział intensywnej terapii 
szpitala w Wieluniu, Tam opie-
kował się nim doktor Bogusław 
Wojtasik, a gdy męża przewieźli 

na oddział wewnętrzny opiekę 
nad nim przejął kierujący od-
działem doktor Roman Piotro-
wicz.

Wszystkim osobom zaangażo-
wanym w ratowanie życia moje-
go męża składam gorące podzię-
kowanie. Życzę nam wszystkim, 
byśmy w razie nagłej potrzeby 
zawsze mogli liczyć na tak szyb-
ką pomoc specjalistyczną. 

Bogdana Szymanek
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Informacja Biura 
Prasowego ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, 
że trwają  prace nad uruchomieniem działań pomocowych  na  
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” w ramach „ Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W całym okresie 
funkcjonowania programu Agencja będzie dysponowała na ten cel 
kwotą ponad 1 mld euro, ze źródeł krajowych i UE. Na ten rok prze-
widziano uruchomienie z tej kwoty nieco ponad 102 mln euro. Roz-
porządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego 
podpisane 17 lipca br., określające szczegółowe warunki oraz  tryb 
przyznawania i wypłaty pomocy finansowej, dotyczące uruchomie-
nia tych środków, pozwala ARiMR na przyspieszenie prac nad uru-
chomieniem  wypłat dla beneficjentów. Wszystko wskazuje na to, że 
Agencja zacznie przyjmować wnioski o pomoc na ten cel na począt-
ku przyszłego roku.

Z funduszy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” będą 
mogli skorzystać przedsiębiorcy,  którzy chcą tworzyć nowe miejsca 
pracy na wsi. Wysokość dotacji jest uzależniona od  skali wzrostu za-
trudnienia w danym przedsiębiorstwie.  Firma, która stworzy jedno 
lub dwa stanowiska pracy będzie mogła otrzymać do 100 tys. zł, gdy 
zatrudni do 4 nowych osób może dostać 200 tys. zł a gdy nowych 
pracowników będzie 5 i więcej  ma szansę na 300 tys. zł. Agencja 
będzie zwracała połowę kosztów jakie przedsiębiorca poniesie na 
stworzenie nowych miejsc pracy. Z tej pomocy będą mogły skorzy-
stać osoby fizyczne lub prawne a także jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, które podejmą bądź już prowadzą 
działalność jako mikroprzedsiebiorstwa zatrudniające poniżej 10 
osób i których roczny obrót nie przekracza równowartości 2 mln 
euro. W rozporządzeniu szczegółowo jest uregulowana kwestia w ja-
kiej wielkości miejscowościach i na jakich obszarach muszą działać 
firmy by mogły wystąpić o wsparcie. Określone są też branże, które 
mogą z takiego wsparcia skorzystać.

Pojawiające się ostatnio w mediach informacje o zbliżającym się 
terminie uruchomienia tego działania wywołały szeroki rezonans, 
który zapewne sprawi, że chętnych na otrzymanie wsparcia na two-
rzenie nowych miejsc pracy nie zabraknie. Zdaniem prezesa ARiMR 
Dariusza Wojtasika,  można się  spodziewać się w sumie około 30 
tys. wniosków. Z beneficjentami, których wnioski przejdą pozytywną 
weryfikacje ARiMR podpisze umowy zawierające warunki wypłaca-
nia przyznanego wsparcie. Po zrealizowaniu swojego biznes planu 
i stworzeniu nowych miejsc pracy beneficjent będzie mógł złożyć 
wniosek o płatność. Agencja wtedy sprawdzi taki wniosek i wyko-
nanie umowy, a ma na to trzy miesiące. Jeśli weryfikacja wypadnie 
pozytywnie Agencja podejmie decyzje o wypłaceniu środków pomo-
cowych. 

Informacje z Urzędu 
Miejskiego

Gmina Wieruszów we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Wieruszowie pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Spotkania 
w bibliotece – ludzie, kultura, świat” w ramach ogłoszonego przez Mi-
nistra Kultury programu „PROMOCJA CZYTELNICTWA”, którego 
jednym z głównych celów jest zwiększenie zainteresowania książką.

Dnia 04.08.2008r. grupa 14 uczniów z terenu Gminy Wieruszów wy-
jechała na zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delega-
tura w Sieradzu, kolonie w pobliżu stolicy polskich Tatr - Zakopanego. 
Życzymy miłego wypoczynku!

KREW RATUJE ŻYCIE
Apelujemy by czynnie przyłączyć się do akcji honorowego oddawa-

nia krwi.
Krew jest niezbędna do ratowania życia i zdrowia ludzkiego!
Teraz potrzebują jej inni, w przyszłości możesz potrzebować jej TY.
Krew można oddawać w niżej wymienionym miejscu i terminie:

Laboratorium koło szpitala, ul. Warszawska 104 w Wieruszowie
Każdy piątek w godzinach od 9.00 – 11.30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 - 665 – 
856 – 500

Kronika Policyjna
KOMUNIKAT PRASOWY
Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

W czwartek 31 lipca 2008r. w miejscowości Gola doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Z 
nieznanej dotychczas przyczyny pożarowi uległo zboże i słoma na powierzchni ok. 1ha. Na pogo-
rzelisku znaleziono całkowicie spalony samochód osobowy, a w niedalekiej odległości od niego 
nieprzytomnego mężczyznę w średnim wieku, leżącego na skarpie rowu z ciężkimi oparzeniami 
całego ciała. Mężczyzną tym okazał się 49-letni mieszkaniec naszego powiatu. Został on przewie-
ziony do Szpitala w Nowej Hucie, gdzie na skutek doznanych poparzeń zmarł. Nadal prowadzone 
są intensywne czynności zmierzające do ustalenia przyczyny pożaru.

W czwartek 31 lipca 2008r. na terenie gminy Galewice, dwaj mężczyźni w wieku 18 i 21 lat, 
ukradli telefon komórkowy Sonny Ericsson K-550i wraz z kartą pamięci czym spowodowali straty 
w wysokości 350zł na szkodę 18-letniego mężczyzny, mieszkańca naszego powiatu. Telefon został 
odzyskany bez żadnych braków czy uszkodzeń.

W czwartek 31 lipca 2008r. w Wieruszowie przechodząca przez jezdnię w miejscu niedozwolo-
nym 85-letnia mieszkanka Wieruszowa weszła wprost pod nadjeżdżający samochód marki Opel 
Combo i została potrącona. Z miejsca zdarzenia pieszą przewieziono do szpitala w Wieluniu ze 
stłuczonym kolanem.

W piątek 1 sierpnia 2008r. na terenie gminy Sokolniki 31-letni obywatel Uzbekistanu pobił swo-
jego 28-letniego rodaka. Pokrzywdzony w stanie nieprzytomnym został przewieziony do szpitala w 
Wieluniu z urazem głowy i szyi oraz obrzękiem mózgu. Z ustaleń wynika, że obaj mieszkają i pra-
cują na terenie naszego powiatu. Wcześniej uczestniczyli w libacji alkoholowej, po której doszło 
między nimi do kłótni. Sprawca został zatrzymany do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań, 
a po wytrzeźwieniu zostały mu przedstawione zarzuty.

W nocy z piątku na sobotę (01/02. 08. 2008r.)w Wieruszowie nieznani dotychczas sprawcy po 
włamaniu się do zaparkowanego samochodu Audi typ B4 awant combi koloru czerwonego nie 
wyposażonego jeszcze w tablice rejestracyjne, ukradli go. Straty wynoszą 14tys zł. W sprawie trwają 
intensywne prace dochodzeniowe. Prosimy o kontakt wszystkie osoby mające jakąkolwiek wiedzę 
na temat tego przestępstwa.

W sobotę 2 sierpnia 2008r. w Walichnowach na drodze Nr 8 kierujący samochodem marki Opel 
Kadett, 41-letni mieszkaniec naszego powiatu z nieustalonej przyczyny zjechał na łuku drogi na 
prawe pobocze, gdzie uderzył w słup oświetleniowy. Na skutek wypadku, obrażeń doznał kierują-
cy i jego 49-letni pasażer. Obaj zostali przewiezieni i hospitalizowani w szpitalu w Wieluniu, gdzie 
pobrano im krew do badań na zawartość alkoholu. 

Oprac. mł. asp. Andrzej Piskuła

Chrońmy się przed złymi 
urokami i złorzeczeniami
Panie redaktorze Przybył, czy pan słyszał najnowsze wieści z Czastar? Jeżeli nie to pragnę panu do-

nieść. Otóż mówi się tu, że osoby niewierzące, czyli pan i pani G. chcą zamknąć kościół. Jest to ewi-
dentna bzdura, bo przecież pani G. jest wierząca i pan też, a to jak kto często i gdzie chodzi do ko-
ścioła nie świadczy o jego wierze. Panie redaktorze to, co nadal tu się dzieje i co się mówi, to obraz ze 
średniowiecza. Grupka osób, do których nawet wyniki ekspertyzy nie przemawiają i nie mogą lub nie 
chcą zrozumieć powagi sytuacji, że strop zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu wszystkich parafian. 
Do tych ludzi jeszcze nie dotarło, że sprawa jest naprawdę niezwykle poważna, że dzięki pani G. strop 
będzie zabezpieczony, a w ciągu dwóch lat remontowany, bo ile mógłby wytrzymać tego nikt nie wie, 
rok, dwa, pięć. …Może, a nie daj Boże śnieżnej zimy i co wtedy? Proboszcz nie ma świadomości zagro-
żenia skoro w UG opowiada, że może wytrzymałoby dwieście lat?! Jak w obliczu niepokoju ekspertów 
i inspektora z Nadzoru Budowlanego, którzy otwarcie wypowiadają się o poważnym zagrożeniu, a w 
ostatnim numerze ITP mogliśmy przeczytać podziękowanie Inspektora dla pani Gólskiej i przedsta-
wiony przez niego stan stropu i prace, jakie będą wykonywane) ma się wypowiedź księdza? Świadczy 
to o jego zupełnym ignoranctwie lub braku świadomości. Być może jest to nieporadny człowiek skoro 
nawet pisma nie umie napisać, to, dlaczego nie zwróci się o pomoc do parafian tylko nadal jest ob-
stawiony tymi kilkunastoma ludźmi, którzy z właściwej strony zaprezentowali się przed całą Polską. I 
pomyślcie awanturnicy, przed czym uchroniła was pani G., dlaczego remontujecie swoje domy?, A 
świątynia co? Myślicie, że sama się zrekonstruuje? Dobrze się stało, że sprawa została nagłośniona, 
osobom tym, należą się podziękowania, a nie złorzeczenia, a kto wie czy jeszcze nie rzucanie złych 
uroków. Dlatego radzimy panu panie redaktorze, że gdy będzie się pan wybierał do Czastar proszę 
zaopatrzyć się w czosnek, dużo czosnku, wie pan o jego właściwościach odczyniających złe uroki?. 
Zabezpieczyć się warto. My parafianie zdrowo myślący jesteśmy z panem, podziwiamy pańską odwagę 
i determinację w dążeniu do prawdy i położenia kresu niesprawiedliwości. Robi pan dobrą robotę i 
proszę się nie zniechęcać Kropla drąży skałę.

Z poważaniem mgr z gm. Czastary
(adres i nazwisko do wiadomości redakcji)

Od red. Pozdrawiam zdrowo-myślących i nie zdrowo-myślących, (których jest garstka) miesz-
kańców Czastar. Myślę, że czosnek nie będzie potrzebny, a kościół za sprawą mądrych i rozsąd-
nych mieszkańców gminy będzie służył Czastarom i okolicy długo. A winni zamieszania w całej 
sprawie pójdą wreszcie po rozum do głowy, czego im bardzo życzę. 

Jerzy Przybył
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Pomóżmy Agacie
Gdzie jest tata?
Choć minęło prawie pół roku 

od śmierci ojca dzieci i męża 
pani Agaty Podeszwa ze Żdżar 
pow. Wieruszów pytanie to na-
dal zdawają jej dzieci. Najbar-
dziej za tatą tęskni najmłodszy 
Igorek, nie rozumie, że ojciec 
nie żyje, że  nigdy już go nie zo-
baczą. On nadal dopytuje się o 
tatusia i ma nadzieję, że kiedyś 
stanie w drzwiach, wyciągnie 
do niego ręce i zapyta jak za-
wsze: „gdzie jest mój ukochany 
synek?” „Igor wtedy, co tchu w 
piersiach pędził do ojca wprost 
wskakując mu na ręce”- wspomi-
na pani Agata. Dziewczynki 12-
letnia Tatiana i 8-letnia Roksana 
na swój dziecięcy sposób rozu-
mieją, że tatusia nie ma i nigdy 
już do nich nie powróci. Jednak 
mama widzi jak im jest ciężko, 

jak ukradkiem ocierają łzy, jak 
modlą się przed snem za tatusia, 
jak pragną, aby był tu z nimi, te-
raz, zawsze. Starają się nie przy-
sparzać mamie kłopotów i pro-
blemów, ale jakże często tulą się 
do niej i pytają-„mamusiu gdzie 
teraz jest tatuś?. Czy on nas wi-
dzi? Czy jemu jest tam dobrze? 
Czy nic mu nie brakuje? Czy tę-
skni za nami?. Czy on nie widzi 
jak nam źle bez niego? Mamu-
siu, chcemy, aby do nas wrócił!” 
Co ma wtedy robić pani Agata? 
Tuli do siebie te śliczne córeczki 
i patrzy ze łzami za tym małym 
skrzatem ciągle biegającym. Jej 
także jest bardzo brak męża, ale 
stara się przed dziećmi zachowy-
wać tak i udawać, że jest twarda, 
że zdoła sprostać każdemu za-
daniu, każdemu wyzwaniu, ale 
prawda jest inna.

Śmierć męża była zaskocze-
niem

 Śmierć męża była dla niej wiel-
kim zaskoczeniem, jest zła na 
niego, że tak łatwo się poddał, 
przecież miał ją, dzieci, miał, 
dla kogo żyć. Dlaczego to zro-
bił? Dlaczego tak się załamał na 

wieść o kolejnej ciąży? Dlaczego 
wybrał śmierć od życia razem z 
nimi? Czuje się teraz zawiedzio-
na, rozczarowana, porzucona, 
traci pewność siebie, zaczyna 
wątpić we własną wartość, czuje 
się gorsza. Choć ich sytuacja się 
znacznie poprawiła dzięki wspar-
ciu ludzi dobrej woli, ale nadal 
nadziwić się nie może na znie-
czulice niektórych osób. Jaka 
to ironia losu, że pomocy mu-
siała szukać u ludzi z odległych 
miejsc. Gdyby byli razem, byłoby 
lżej, gdyby byli razem przygoto-
wywaliby się teraz do przyjścia na 
świat ich kolejnego dziecka, któ-
re urodzi się pod koniec sierp-
nia, gdyby byli razem…Jak sobie 
teraz poradzi?  Wciąż zamartwia 
się pani Agata, na początku była 
silniejsza niż teraz, świadomość, 
że wkrótce urodzi dziecko i nie 

będzie miała możliwości podzie-
lenia tej radości z mężem napa-
wa ją strachem, poczuciem bez-
radności wobec faktu, że sama 
musi się uporać z trudami rodzi-
cielstwa. Rozumie jak ważna jest 
rola ojca w wychowaniu dzieci, 
pamięta przecież jak mąż jej po-
magał po narodzinach ich córe-
czek i synka, wie, że dla dziecka 
jest najlepiej, jeśli wychowuje się 
w pełnej i szczęśliwej rodzinie, 
pamięta, jakim autorytetem był 
ojciec dla ich synka, pamięta 
jak dziewczynki starały się do-
brze uczyć w szkole, aby tatuś 
je pochwalił, jaki dumny był 
ojciec, gdy Tatiana przynosiła 
świadectwa ze szkoły z czerwo-
nym paskiem. Jeszcze dziś widzi 
tę dumę w jego oczach i radość 
Tatiany. „Dlaczego? Gdyby...Tak 
bardzo tęsknimy”…

Agata zawsze lubiła lato
Pani Agata zawsze lubiła lato, 

teraz przed przyjściem na świat 
kolejnej córeczki ma wiele wąt-
pliwości. Zawsze, kiedy dziecko 
przychodzi na świat czujemy się 
tak jakby na świecie mocniej za-
świeciło słońce. Tym bardziej te-

raz latem, jeszcze latem, bo ko-
niec sierpnia to jeszcze lato. Jest 
wdzięczna wszystkim dobrym 
ludziom, którzy podzielili się z 
nią tym, co mieli. Odwiedziłam 
panią Agatę w momencie jak 
przygotowywała wyprawkę dla 
jej nowonarodzonego członka 
rodziny. Odłożyła na bok praso-
wanie ciuszków dla maleństwa i 
rozmawiamy. –„Dostałam wiele 
rzeczy od ludzi po ich dzieciach, 
wyprałam, prasuję, wszystko 
się przyda. Z ubranek niewiele 
będę musiała dokupić, martwię 
się raczej o inne rzeczy. Wszyst-
ko teraz takie drogie, a rzeczy 
dla dzieci są naprawdę bardzo 
drogie. Przeraża mnie ile jesz-
cze muszę wydąć na pieluchy, 
pampersy, paczka pampersów 
ok. 60zł, kupię też tetrowe. Bu-
telka do mleka 10-18zł, oliwka, 
puder, krem na odparzenie po 
ok.15-20zl, a gryzaczki, mleko 
w proszku, wanienka, kocyk, 
rożek…jeszcze tak dużo rze-
czy potrzeba. Wózek, łóżeczko 
dostałam. Muszę kupić opał, 
dziecko musi mieć ciepło gdyby 
przyszły słoty. Niedawno Igorek 
miał operację na przepuklinę, 
byłam z nim w szpitalu w Wie-
luniu, jest już wszystko dobrze, 
ale chciałam powiedzieć, że 
chodziłam po sklepach i oglą-
dałam, jakie śliczne rzeczy są dla 
dzieci i jakie przydatne: foteliki 
do kąpieli, nosidełka, leżaczki, 
przewijaki, stojaki do wanienek, 
kojce….Różności, popatrzyłam, 
nacieszyłam oczy, moje dziecko 
musi się bez tego obejść, nie stać 
mnie na to. Marzyłam, że przed 
przyjściem na świat dziecka ku-
pię lub wynajmę jakiś dom, ten, 
który wynajmuje boję się, że nie 
przetrzyma zimy, sufit tak się ob-
niżył, ściany popękane, kazałam 
przesunąć dzieciom lóżko, bo 
bałam się, że może spaść im na 
głowę jak będą spały. Drżę jak 
będę musiała palić w piecu, za-
wsze, gdy rozpalałam bałam się 
o pożar, dymiło się tak, jak mam 
tu maleńkie dziecko kąpać, 
przewijać”

Sytuacja rodziny jest nadal 
trudna

Sytuacja pani Agaty pomimo 
pomocy ludzi dobrej woli na-
dal jest bardzo trudna, pieniąż-
ki, które napłynęły pani Agata 
skrzętnie lokuje na koncie, 
zbiera każdy grosik. Marzy o 
maleńkim domku, gdzie byłyby 
lepsze warunki dla jej dzieci i dla 
dziecka, które wkrótce się uro-
dzi. „Upatrzyłam sobie maleńki 
domek niedaleko stąd, są osoby, 
które wyremontowałyby go za 
darmo, ale mam tylko 1/3 sumy, 
jaką żąda właściciel. Zbierałam 
tak skrupulatnie, nie wydawałam 
na zbędne rzeczy, ale to nadal 
kropla w morzu…”Łzy przepla-
tają się u pani Agaty z uczuciem 
bezradności, nie może sobie 
poradzić z uczuciem bezsilno-
ści, strachu i osamotnienia. Ko-

cha już to nienarodzone jeszcze 
dziecko, nie może się doczekać, 
kiedy przyjdzie na świat. Ten 
maluszek także jest wytęskniony, 
wyczekany, pani Agata dotyka 
brzucha i uśmiecha się przez łzy, 
nie może uwierzyć, że już nie-
długo będzie z nimi, tuż obok, 
razem, na zawsze… Pierwsze dni 
z dzieckiem w domu są bardzo 
piękne, ale dla pani Agaty na 
pewno będą trudne, bo brak bę-
dzie tej najważniejszej osoby, ma 
świadomość, że jej dziecko nigdy 
nie pozna swojego taty, ojciec 
go nie utuli, gdy będzie płakać, 
nie nakarmi, nie przewinie tak 
jak to robił z ich poprzednimi 
dziećmi.

Kto jest winny?
Taki los spotkał tę rodzinę. 

Kogo za to winić? Do kogo mieć 
pretensje? Przed kim się po-
skarżyć? Kto jest winny temu, że 
cale życie byli biedni, że nie szło 
związać końca z końcem, kogo 
obwinić za to, że mąż nie miał pra-
cy, że nie mają domu, że mieszkają 
kątem w zawalającym się starym, 
drewnianym domu. Kogo winić za 
to, że tak trudno jej ziścić marze-
nia o swoim, maleńkim domku, 
gdzie kąt miałyby ich dzieci, ona 
i to maleństwo, które z taką uf-
nością przyjdzie na ten świat. Czy 
pani Agata zdobędzie siłę i powie 
dzieciom –

 „Nie martwcie się, razem damy 
sobie radę.”

Pomóżmy jeszcze raz tej dzielnej 
kobiecie i matce.

Prosimy wszystkich ludzi dobrej 
woli, tym, którym nieobojętny jest 
los ludzi biednych, potrzebują-
cych, którym nieobojętny jest los 
dzieci, którzy mogą się podzielić z 
nimi tą odrobiną ludzkiego serca, 
życzliwości. Pomóżmy spełnić ma-
rzenie pani Agaty i jej dzieci. Niech 
ich życie nabierze nowego rytmu. 
Niech ten najmniejszy członek ro-
dziny narodzi się w tym maleńkim, 
własnym, wymarzonym domu.

Dla tych osób, które zechcą 
wspomóc panią Agatę i jej dzieci 
podajemy nr konta i telefony kon-
taktowe.

Spółdzielczy Bank Ludowy w 
Kępnie Oddział Łubnice 21 8413 
0000 0803 5316 3000 0001

Tel. kont. Agata Podeszwa 663 
456 356 

Tel. kont. Redaktor Naczelny
Ilustrowany Tygodnik Powiato-

wy Jerzy Przybył 604 173 083

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.” (Jan Pa-
weł II)

Anna Świegot
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Pogoda sprzyjała
W ub. niedzielę 3 sierpnia Czastarzanie bawili się na XVIII festynie z okazji Dnia Czastar.

Wspaniałą niedzielną zabawę 
poprzedził sobotni Towarzyski 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Czastary. W turnie-
ju brały udział drużyny: Fanaty-
cy Festynów Wieruszowa, MKS 
Ochędzyn i GOK Czastary. 

Uwieńczeniem rozgrywek 
sportowych jak i całego dnia był 
koncert grupy „THE FOOMIX” 
i zabawa taneczna przy muzyce 
zespołu „Retro”.

Niedzielne popołudnie powi-

tało festynowiczów słoneczną 
pogodą. Festyn z okazji Dnia 
Czastar, jak co roku prowadził 
Jarosław Kubacki p.o. Dyrekto-
ra GOK Czastary. Radny powia-
towy Robert Bieda, zachęcał 
do wspólnej  zabawy młodzież 
i dzieci. Festyn rozpoczęto 
tradycyjnie od wypuszczenia 
balonów z wiadomości o festy-
nie czastarskim. Duże zainte-
resowanie wśród publiczności 
wzbudził koncert grupy „Dzień 

w dzień” oraz znakomity pokaz 
sztuki walki – karate. Swój re-
pertuar zaprezentował kabaret 
szkolny z ciekawym programem 
humorystycznym. W dalszym 
programie festynu miały miej-
sce występy wokalne młodych 
solistów, konkurencje sprawno-
ściowe, w których brali udział 
zarówno dzieci, młodzież i doro-
śli. Jak zwykle ciepło został przy-
jęty pokaz zespołu tanecznego 
„A-TAK”, ciekawa choreografia 
i niezwykle umiejętności złoży-
ły się na bardzo ciekawy pokaz. 
Wieczór obfitował również w 
wiele atrakcji, mogliśmy wysłu-
chać pięknych i ambitnych pio-
senek Czesława Niemena w wy-
konaniu Hieronima Dery oraz 
występ grupy „eXtrem”, która w 
dwuczęściowym wyjściu dala po-
kaz tańca Breck Dance cieszące-
go się dużym zainteresowaniem 
wśród uczestników festynu. 
Zakończenie imprezy odbyło 
się także tanecznie, do zabawy 
zaprosił mieszkańców Czastar 
zespół „Retro’. Z niecierpliwo-
ścią, jak co roku oczekiwano na 
pokaz sztucznych ogni, który w 
tym roku miał miejsce godzinę 
później, czyli o 23.00, ale warto 
było czekać. Wśród corocznych 
atrakcji na festynie również w 
tym roku wesołe miasteczko 
„Candela” otworzyło swój rajski 
świat dla najmłodszych naszych 
milusińskich, była karuzela, 
dmuchana zjeżdżalnia, plac za-
baw i urządzenia rekreacyjne dla 
dzieci. Emocje wzbudziła loteria 
fantowa i jak co roku ciekawe i 
cenne nagrody. Komu sprzyja 
szczęście i ma farta w grach i 
konkursach mógł powiększyć 
kolekcje mebli i innych atrak-
cyjnych fantów. Wokół boiska 
szkolnego, na którym odbywał 

się festyn ustawione były stoiska 
handlowe i gastronomiczne, 
gdzie spragnieni moli ugasić 
pragnienie, a także skosztować 
smacznych potraw z grilla. Także 
dla dzieci były stoiska z zabawka-
mi i pamiątkami z festynu oraz 
słodyczami i lodami, których 
dzieci miały różnorodny wybór 
i pałaszowały w ogromnych ilo-
ściach. Dzień obfitował w szereg 
atrakcji, wszyscy bawili się dosko-
nale tym bardziej, że dopisywała 
wspaniała słoneczna pogoda. 

Korzystając ze sposobności 
odwiedziłem sanktuarium Ma-

ryjne w waszej miejscowości i 
wreszcie mogłem zapoznać się 
z faktycznym stanem stropu. Do 
kościoła mogłem wejść bez prze-

szkody, rzeczywiście macie pięk-
ny kościół i teraz należy zrobić 
wszystko, aby go jak najszybciej 
ratować. Redakcja ITP udostęp-
nia swoje łamy i służy pomocą 
na miarę swoich możliwości. 
Niech ten wspaniały niedzielny 
festyn przy tak pięknej pogo-
dzie będzie zaczątkiem i położy 
kres sporom, a energię wyzwoli 
w słusznej sprawie. Czastarzacy 
to również ludzie mądrzy, wspa-
niali, dobrzy i wykształceni. Do 
was należy teraz ruch. Do zoba-
czenia za rok

Jerzy Przybył

55 lat temu zmarł Kornel Makuszyński
55 lat temu, 31 lipca 1953 roku zmarł Kornel Makuszyński, pisarz, felietonista, autor takich książek dla dzieci i młodzieży, jak 

„Przygody Koziołka Matołka” czy „Szatan z siódmej klasy”. 

Kornel Makuszyński (1884-1953) 
pisarz, publicysta, krytyk teatralny, 
jeden z najpopularniejszych pisa-
rzy dla dzieci, urodził się w Stryju, 
a młodość spędził we Lwowie. Tu 
kształcił się w gimnazjum i studio-
wał na Uniwersytecie im. Jana Kazi-

mierza na Wydziale Filozoficznym. 
Tam też przed I wojną światową 
pracował jako kierownik literacki 
Teatru Miejskiego. 

Podczas pierwszej wojny Maku-
szyński został wywieziony w głąb Ro-
sji. Zwolniony z zesłania za poręką 
przyjaciół powrócił do kraju, by po 
kilku miesiącach pracy artystycznej 
w Teatrze Miejskim we Lwowie po-
nownie i już ostatecznie opuścić to 
miasto. Do roku 1918 Makuszyński 
mieszkał w Kijowie i pracował jako 
kierownik literacki Teatru Polskie-
go Stanisławy Wysockiej oraz pełnił 
funkcję prezesa miejscowego To-
warzystwa Literatów i Dziennikarzy. 
W okresie kijowskim powstały jego 
pierwsze powieści.

W 1918 roku Makuszyński osiadł w 
Warszawie. Pisywał humoreski i fe-
lietony, najpopularniejsze są jednak 
jego utwory dla dzieci i młodzieży. 

Napisał m.in. „O dwóch takich, co 
ukradli księżyc” (1928, ekranizacja 
1962 w reżyserii Jana Batorego), 
„Przyjaciel wesołego diabła” (1930, 
ekranizacja w reżyserii Jerzego Łu-
kaszewicza w 1986 roku), „Panna z 
mokrą głową” (1933, ekranizacja w 
reżyserii Kazimierza Tarnasa w 1994 
roku), „Przygody Koziołka Matoł-
ka” (1933, wspólnie z rysownikiem 
Marianem Walentynowiczem), 
„Awantura o Basię” (1937, ekraniza-
cja w reżyserii Marii Kaniewskiej w 
1959 roku), „Szatan z siódmej klasy” 
(1937, ekranizacja w reżyserii Marii 
Kaniewskiej w 1960 roku, w reżyserii 
Kazimierza Tarnasa w 2006 roku), 
„Szaleństwa panny Ewy” (1957, 
ekranizacja w reżyserii Kazimierza 
Tarnasa w 1984 roku.

Makuszyński jest też autorem po-
wieści o życiu cyganerii artystycznej: 
„Perły i wieprze” (1915) oraz „Po 

mlecznej drodze” (1917).
Kazimierz Czachowski już przed 

wojną pisał o nim następująco: „Kor-
nel Makuszyński jest zjawiskiem na tle 
swego pokolenia wyjątkowym. Z natury 
liryk o głębokiej i szczerej uczuciowości 
(...), stał się Makuszyński przede wszyst-
kim humorystą o wybitnie radosnym po-
glądzie na świat. (...)Makuszyński na-
wet gdy szydzi, czyni to z pobłażliwością 
szczeropolskiego komizmu, ale również 
głęboko nas wzrusza, uśmiechając się 
przez łzy lub niekiedy w poważnym tonie 
przenosząc się w kraj baśniowej ułudy”.

Okupację i Powstanie Warszaw-
skie Makuszyński przeżył w stolicy. 
Po przebyciu obozu w Pruszkowie 
został wywieziony do Opoczna, skąd 
przedostał się do Zakopanego, gdzie 
mieszkał od 1945 roku. Z inicjatywy 
Kornela Makuszyńskiego powstało 
na stokach Gubałówki sanatorium 
dla młodzieży. Pisarz inicjował też 

zbiórki pieniężne na sprzęt narciar-
ski dla najbiedniejszych dzieci. W 
1930 roku odbyły się w Zakopanem 
pierwsze zawody O Puchar Korne-
la Makuszyńskiego. Uczestniczyli w 
nich późniejsi mistrzowie, tacy jak 
Bronisław Czech czy Stanisław Ma-
rusarz. 

Makuszyński zjednał sobie sympa-
tię i miłość górali. Dowodem tego, 
jak bardzo go cenili, jest zarejestro-
wana przed laty rozmowa zakopiań-
skich dorożkarzy zapisana gwarą 
góralską:

 - Hej, bracie! Cy ty wies, wte to Ma-
kusyński?

 - Może jaki minister z Warszawy?
- Eh, co ta minister. Makusyński 

wiencyj znacy jako syćka ministry.
Kornel Makuszyński pochowany 

został w Zakopanem, gdzie znajduje 
się też jego muzeum.

Źródło: www.wp.pl
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Zaatakował widłami
„Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba troszczyć się o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym”. (Raol Folleran)

Na początku lipca pisaliśmy o 
wspaniałym „Domu dobrych serc”, 
w którym siostra Renata ze Zgro-
madzenia Sióstr Opieki Społecz-
nej pw. św. Antoniego założyła 
małe hospicjum dla osób chorych 
i starszych, którzy pozostali na tym 
świecie bez pomocy . Hospicjum 
powstało w domu, który zapisał 
siostrom pan Bronisław Jurasik 
w zamian za opiekę do śmierci. 
Oprócz pana Jurasika w „domu 
dobrych serc” przebywają jeszcze 
trzy osoby. Siostra Renata to wspa-
niała osoba, której opieki każdy 
by sobie życzył, to Anioł – dobra, 

serdeczna, opiekuńcza, a przy tym 
z poczuciem humoru. Na sam wi-
dok siostry ma się ochotę, przytu-
lić do niej wyczuwając bezbłędnie, 
że w jej ramionach znajdziemy 
ukojenie, pomoc, dobre słowo, 
pociechę. Pensjonariusze hospi-
cjum wprost uwielbiają siostrę Re-
nata, są jej ogromnie wdzięczni za 
opiekę, za to, że jest z nimi, za jej 
olbrzymie serce otwarte dla każ-
dego. Żyje im się w domu pana 
Jurasika bardzo dobrze, obraz tej 
sielanki zakłóca jedynie wrogość 
i agresywne zachowanie dzierżaw-
cy pola od Bronka Jurasika, które 

przekazał notarialnie kuzynowi z 
Ostrowca gm. Kępno, a całe sie-
dlisko Zgromadzeniu Sióstr Opie-
ki Społecznej. Człowiek ten już 
od jakiegoś czasu nachodzi pana 
Bronisława, siostrę i pozostałych 
pensjonariuszy, wszczyna awantu-
ry, grozi, zakłóca im spokój, de-
nerwuje. A wszystko zaczęło się, 
gdy pan Jurasik zapisał swój dom 
- posesję siostrom „Antoninkom”, 
człowiek ten liczył, że to właśnie 
on stanie się właścicielem całej 
nieruchomości. Z zemsty nachodzi 
mieszkańców hospicjum, zastrasza 
ich, grozi, posuwa się nawet do 
czynnej i jawnej napaści. Siostra 
Renata musi cały czas pilnować 
swoich podopiecznych, a szcze-
gólnie pana Bronisława, którego 
ten okropny człowiek chciał prze-
jechać rękami swojego syna cią-
gnikiem.. Swoją agresję przeniósł 
także na redaktora Jerzego Przy-
była, którego zrozpaczona siostra 
Renata poprosiła o pomoc, gdyż 
interwencje policyjne nie przyno-
siły dotychczas żadnego efektu. 
Trudno nam uwierzyć w ewident-
ny brak wyników postępowania 
funkcjonariuszy policji, ale fakt 
jest faktem.. Ich czynności pozor-
ne postępowania wołają o przysło-
wiową pomstę do nieba. Prokura-
tura w ramach swojej kreatywności 
na wniosek wieruszowskiej policji 
umorzyła śledztwo. Mało tego po-
licjanci, którzy przyjeżdżają na 
interwencje nie dość, że z przy-
mrużeniem oka patrzą na wybryki 
tego szaleńca, to jeszcze z pomocą 
Prokuratury i Sądu straszą siostrę, 
że ją i jej podopiecznych eksmitu-
ją z domu pana Jurasika, gdyż ich 
zdaniem należy się on dzierżawcy 
pola. Takie podejście do sprawy 
stróżów prawa daje przyzwolenie 
temu człowiekowi na bezkarne na-
pastowanie. Właśnie przez to, że 
czuje się bezkarny rzucił się na re-
daktora z widłami, gdy ten stanął 
w obronie pensjonariuszy zgodnie 

z prawem, logiką, doświadczeniem 
życiowym i zawodowym oraz pra-
wem prasowym. Czy takie mamy 
mieć chore prawo w Polsce? (Czy-
taj policjantów). Dlaczego czynno-

ści niezgodne z prawem wykonują 
policjanci i jak wynika z powyższe-
go tak się zagubili, że nie potrafią 
odróżnić dobra od zła ponieważ 
opierają się na dokumentach prze-
stępcy, którego miejsce powinno 
być w zakładzie zamkniętym. W 
związku z tym 

zwracamy się do komendanta 
KPP Wieruszów(chociaż nie mamy 
do niego żadnego zaufania) z 
zapytaniem czy rzeczywiście tak 
trudno jest odróżnić dobro od 
zła? Dlaczego ta wspaniała siostra 

zakonna, która obdarzyła swoich 
pensjonariuszy opieką i miłością 
nie może wraz z nimi żyć w spoko-
ju? Dlaczego daje się takiemu czło-
wiekowi jak ten dzierżawca bierne 

przyzwolenie i czeka się, na co? 
Aż wydarzy się tragedia? Dlaczego 
nie położy się kres tym napaściom, 
dlaczego człowiek ten nachodzi 
ich skoro w umowie zawartej na 
dzierżawę pola nie jest uwzględ-
nione korzystanie z budynków go-
spodarczych? (skan obok)

Wiemy, że Temida jest ślepa i 
sprawiedliwość nie zawsze zwycię-
ża, ale mamy gorącą nadzieję, że 
tym razem zwycięży, a szala bogi-
ni sprawiedliwości przesunie się w 
stronę gnębionych i pokrzywdzo-
nych, czyli wspaniałych pensjona-
riuszy „Domu dobrych serc” wraz 
z ich cudowną, ukochaną siostrą 
Renatą. 

 „Tylko szczęśliwy człowiek może 
innych obdarzyć szczęściem” (Phil 
Bosmans)

PS. A może szanowni panowie, 
panie „stróże prawa” weźmiecie 
się do pracy i zgodnie z prawem, 
logiką i doświadczeniem życio-
wym tegoż szaleńca Henryka M. 
i jego syna skierujecie na pełną 
obserwację psychiatryczną lub 
też aresztujecie. Na marginesie 
pragnę dodać, że nie tak dawno 
temu jednego pana, który groził, 
a nie napadał na nikogo czynnie 
wsadziliście na dość długi okres 
do aresztu, co powinno być dla 
was hańbą, a w tym przypadku wy-
kazujecie zwykle nieudacznictwo. 
W związku z powyższym szanowni 
panie i panowie policjanci pozwo-
lę sobie poprosić was w imieniu 
tych bezbronnych osób abyście 
dalej nie plamili munduru policji 
i w trybie odwrotnym podjęli czyn-
ności zgodnie z prawem, logiką i 
doświadczeniem życiowym, a nie 
jak w waszym przypadku dziabania 
są w oderwaniu od rzeczywistości 
na zasadzie chorych poleceń prze-
łożonych i pracy nie dla statystyki, 
przełożonych, medali, odznaczeń, 
ale właśnie dla społeczeństwa. 

/red/
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Szanowny panie redaktorze 

Składam podziękowanie na ręce pana redaktora Przybyła za 
interwencje na cmentarzu w Wieruszowie dotyczącej płatności 
za nagrobki. Dzięki panu i pana skutecznej metodzie działania 
zniknęły tablice z nazwiskami zmarłych, których groby rzeko-
mo nie były płacone.

Należą się panu serdeczne podziękowania bo pan jako pierw-
szy zajął się tym tematem i na dzień dzisiejszy sprawa jest za-
kończona. Pan i pana redakcja robicie dobrą robotę dla ludzi i 
mój list jest wyrazem wdzięczności dla pana i Tygodnika Powia-
towego. Jestem stałym czytelnikiem od wielu lat i stwierdzam, 
że gazeta staje się coraz bardziej interesująca. Poruszacie wiele 
tematów, nagłaśniacie wiele spraw, a waszym czasopiśmie moż-
na przeczytać interesujące artykuły i bardzo ciekawe felietony 
pani Anny Świegot. W imieniu swoim dziękuję za interwencje, 
życzę dalszej owocnej pracy, proszę pozdrowić cały zespól re-
dakcyjny i mam nadzieje, że przez kolejne 10 lat będę nadal 
mógł czytać Tygodnik Powiatowy a w razie potrzeby będę mógł 
zwrócić się do pana o pomoc. 

Serdecznie pozdrawiam 
mieszkaniec Chobanina

Augustynów - Rybka

Naprawcie tę drogę!
Piszę do was z Wielką prośbą Ponieważ Rejon Dróg Powia-

towych oraz radni nie odpowiadają na skargi może wy nam 
pomożecie. Droga powiatowa od Wieruszowa przez Galewi-
ce do Lututowa jest bardzo zniszczona, ale odcinek miedzy 
Rybką a Augustynowem jest nie przejezdny dla samochodów oso-
bowych rowerów i motocykli. Jest to jeszcze droga szlakowa 
która się przetarła i teraz jest tam piasek I straszne koleiny, 
które wybiły samochody ciężarowe jeżdżące z drewnem i ka-
mieniem na inne drogi. Prosimy Was o Pomoc w tej sprawie, 
bo nie mamy jak dojechać do pracy i do najbliższego więk-
szego sklepu oraz banku, który znajduje się w Lututowie. 

Dziękują za pomoc Mieszkańcy Piasków Augustynowa i 
Rybki. 

„ROWEREM PRZEZ POWIATY”
Odcinek 2.

Kolor czerwony:
Łączna długość szlaku czerwonego: 142,6km
Długość odcinka: 32,90 km

Przebieg:
Brzeziny Wieś        32,70
Brzeziny PKS        33,70
Las Obserwator        36,20
Żydowiec         40,30
Biadaszki         45,30
Ostrówek Węzeł        49,50
Ostrówek Cmentarz Węzeł      50,00
Popielina Las Węzeł        57,40
Kopaniny Węzeł        60,40
Lututów Obwodnica       62,40
Lututów Rynek         62,90
Lututów Skrzyżowanie ul. Wieluńskiej i Cmentarnej   63,50 
Łęki Małe         65,60

Jesteśmy w Brzezinach (32,70) 
(węzeł szlaku konnego i rowerowego, 
początek szlaku zielonego do Ostrze-
szowa). Tam koło krzyża skręca-
my w prawo a po ok. 300m w 
lewo, gdzie po lewej stronie znaj-
duje się dawna rosyjska Strażni-
ca Graniczna z I poł. XX wieku, 
murowana, ganek drewniany, 
później leśniczówka, obecnie 
mieszkania, a obok 3 dęby szy-
pułkowe o obwodzie 450, 510, 
570cm. Od byłej leśniczówki je-
dziemy na wschód wjeżdżając w 
lasy węglewickie i po ok. 500m 
dojeżdżamy do drogi asfaltowej 
Kalisz – Wieruszów, skręcamy 
w prawo (węzeł szlaku rowerowe-
go i konnego J/ŁD/007). Drogą 
asfaltowa podążamy ok. 1.5km 
i skręcamy w lewo i w drogę le-
śną, którą jedziemy 500m, gdzie 
skręcimy w prawo (węzeł szlaku 
rowerowego i konnego J/ŁD/007) 
w drogę leśną Kraszewice – Spó-
le. Po ok. 200m skręcamy w le-
wo(węzeł szlaku rowerowego i kon-
nego J/ŁD/007) w drogę leśną 
żużlową mając po lewej stronie 
obserwator przeciwpożarowy i 
po ok. 2,5km dojeżdżamy do 
skrzyżowania przy placu po byłej 
leśniczówce Foluszczyki (dawna 
rosyjska Strażnica Graniczna z ok. 
1880 r., później karczma, leśniczów-
ka i mieszkania, została spalona 
pod koniec XX w. ). Od skrzyżowa-
nia jedziemy drogą piaszczystą, 
później żużlową na północny 
wschód ok. 1,5km (mijając z le-
wej byłą gajówkę Foluszczyki z I poł. 
XX w. ) do skrzyżowania dróg w 
lesie, gdzie skręcamy w prawo 
drogą leśną. Drogą tą jedziemy 
na południowy wschód ok. 1km 
i skręcamy w prawo na południe 
do Osady Mąki, koło samotnie 
stojącego domu skręcamy w 
lewo i zaraz w prawo drogą leśną, 
aby po ok. 350m skręcić znów w 
prawo. Po 250m w lewo i drogą 
leśną ok. 2,5km wijącą się przez 
las i koło rozrzuconych samot-
nie zabudowań wsi Foluszczyki 
wyjeżdżamy z lasu (po prawej stro-
nie mijamy dom myśliwski „Orzeł”). 
Po wyjeździe z lasu docieramy 
do wsi Biadaszki (45,30), gdzie 
z lewej widzimy kościół filialny 
parafii węglewickiej w Biadasz-
kach p.w. NMP Królowej Polski 

z lat 1983 – 1985 murowany, za 
kościołem znajduje się węzeł szla-
ków rowerowych (początek szlaku 
czarnego do Węglewic i niebieskiego 
do Głazu). Od węzła jedziemy na 
południowy wschód do Ostrów-
ka, gdzie po lewej stronie skrzy-
żowania drogi do wsi Gąszcze 
znajduje się zdewastowany wia-
trak koźlak drewniany z I poł. 
XIX w. czynny do 1970 r. Od 
skrzyżowania w Ostrówku Węzeł 
(49.50), (węzeł szlaków rowerowych 
przebiega tędy szlak zielony w rela-
cji Galewice-Klonowa, który będzie 
nam towarzyszył przez ok. 500m), 
jedziemy w kierunku Lututowa 
mijając z prawej strony kościół 
parafialny p.w. Św. Wawrzyńca 
z lat 1971 – 74, murowany. Za 
cmentarzem w Ostrówku Cmen-
tarz Węzeł (50,00) (węzeł szlaków 
rowerowych: przebiega tędy w/w 
szlak zielony oraz znajduje się tu 
początek szlaku czarnego do Zdzier-
czyzny, który będzie nam towarzyszył 
ok. 400m do węzła Ostrówek Las 
(50,40)). Jedziemy lasem do wsi 
Rybka (dawniej Lututowska), 
którą przejeżdżamy wjeżdżając w 
las. Po 250m. od początku lasu 
za kapliczką z lewej skręcamy w 
lewo w drogę leśną, aby po ok. 
500m. skręcić w prawo i zaraz 
w lewo na północny wschód. 
Jedziemy ok. 1,5km. do dębu z 
lewej, gdzie skręcamy w prawo 
do węzła szlaków rowerowych 
Popielina Las Węzeł (57,4) (po-
czątek żółtego do Dobrosławia). 
Przy węźle skręcamy w lewo i je-
dziemy skrajem lasu ok. 500m. 
żeby skręcić w prawo najpierw 
w drogę polną później w asfal-
tową. Przejeżdżamy przez wsie 
Popielina Wieś, Popielina Towa-
rzystwo i Kopaniny. Dojeżdżamy 
do drogi Klonowa – Lututów 
gdzie znajduje się węzeł szlaków 
rowerowych Kopaniny Węzeł 
(60,4), (początek szlaku czarne-
go do Klonowej) i skręcamy w 
prawo do Lututowa. Podążamy 
do węzła szlaków rowerowych 
Lututów Obwodnica (62,4) (z 
prawej strony dochodzi szlak 
żółty relacji Popielina Las Węzeł 
– Dobrosław, który będzie nam 
towarzyszył przez ok. 500m.). 
Przejeżdżamy obwodnice trasy 
nr 14 Łódź – Wrocław jedziemy 

ulicą Klonowską do Rynku mija-
jąc z lewej strony Urząd Gminny 
w Lututowie a po prawej stronie 
Pałac Taczanowskich, piętro-
wy, murowany, klasycystyczny w 
elewacji frontowej 4-kolumnowy 
portyk joński, obecnie Zespół 
Szkół Rolniczych im. Wincen-
tego Baranowskiego, park pod-
worski, zabudowania folwarczne 
oraz skansen maszyn rolniczych. 
Po dojechaniu do Lututowa 
Rynek (62,90), (węzeł szlaków 
rowerowych z prawej strony do-
chodzi szlak czarny relacji Lutu-
tów Rynek PKS – Chojny który 
będzie nam towarzyszył przez 
ok. 10 m.), (na wprost znajduje 
się obelisk postawiony z okazji 
600-lecia powstania Lututowa) 
skręcamy w lewo i zaraz w pra-
wo z prawej strony Pomnik Walk 
Wyzwoleńczych w latach 1794, 
1863, 1939, 1945 a po lewej stro-
nie kościół parafialny p.w. św. 
Piotra i św. Pawła murowany, 
trzynawowy, styl romańsko-mau-
retański z dwoma wieżami zbu-
dowany w l. 1910-1917 staraniem 
proboszcza ks. Kazimierza Ciela-
ka, honorowego kanonika kali-
skiego, konsekrowany w 1927 r. 
przez biskupa częstochowskiego 
Teodora Kubinę (dochodzi tu 
z prawej strony szlak rowerowy 
żółty relacji Popielina Las Wę-
zeł – Chojny który będzie nam 
towarzyszył przez ok. 400m.). Za 
kościołem skręcamy w lewo w 
kierunku Wielunia po ok. 400m. 
znajduje się węzeł szlaków rowe-
rowych Lututów Skrzyżowanie 
ulic Wieluńskiej i Cmentarnej 
(63,50) gdzie skręcamy w pra-
wo do wsi Łęki Duże mijamy 
cmentarz lututowski z prawej, a 
na nim: grobowiec powstańców 
styczniowych wraz z ich dowód-
cą Antonim Korotyńskim, pole-
głych 15 czerwca 1863 r. w lesie 
Koziołek oraz grobowiec rodziny 
Taczanowskich, właścicieli Lu-
tutowa, po drodze mijamy wieś 
Łęki Małe (65,60) (węzeł szlaków 
rowerowych – początek szlaku czar-
nego do Świątkowic). 

W kolejnym numerze ciąg dal-
szy czerwonego szlaku...

Opracował:
Instruktor Krajoznawstwa PTTK

Andrzej Olbromski
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Radioorientacja Sportowa

W Głazie walczyli o mistrzostwo Polski
Wyniki mistrzostw

Konkurencja 144 MHz
Kategoria M21
Paweł Janiak (Pog) 57,24
Aleksander Bernaciak (Flota) 58,03
Pietro Pawluk (Luck)  63,19
Mariusz Piekielny (Junior Ochędzyn) 97,17
Kategoria M50
Jan Gracjasz (Pog) 80,10
Zbigniew Madrzyński (PZK) 102,20
Tomasz Owczarski (CHOJ) 112,07
Kategoria M60
Kazimierz Dura (POG) 64,58
Ryszard Bykowski (POG) 78,03
Władysław Pietrzykowski (BSRS) 99,47
Kategoria K18
Ginta Ambrazaite (LIT) 87,26
Pavla Srutova (CZE) 92,08
Anna Pilarczyk (CHOJ) 93,59
10. Sylwia Howis (Junior)
Ewelina Okoń (junior)
Kategoria M 18
Paullius Navickas (LIT) 46,30
Mindaugas Nakvosas (LIT) 59,40
Wojciech Cegiełka (Junior) 61,06
6. Bartosz Bystry (junior)
10. Mteusz Howis (Junior)
17. Maciej Rejniak (Junior)
Kategoria M20
Mateusz Szymanek (AZY) 99,15
Michał Dyrka (PZK) 108,32
Mateusz Rejniak (Junior)
Kategoria M40
Andrzej Olech (ORKA) 57,59
Milan Mitelman (SLV) 68,25
Tomasz  Deptulski (TSRS) 76,21)
7. Marek Bystry (Junior)
Kategoria K35
1.Ausra Bartkeviciene (LIT) 76,00
2. Marcela Srutova (CZE) 84,54
Agnieszka Deptulska (TSRS) 87,06
Kategoria K21
Agata Kulicka (POG) 69,07
Magdalena Dura (POG) 72,51
Joanna Lachowska (POG) 73,31

Konkurencja 3,5 MHz
Kategoria M21
Paweł Janiak (POG) 46,33
Aleksander Bernaciak (FLOT) 46,40
Pietro Pawluk (LUCK) 48,34
9. Mariusz Piekielny (Junior)
Jarosław Krzyżostaniak (Junior)
Kategoria M50
Jan Tursky (SLV) 63,54
Jan Gracjasz (POG) 66,42
Zbigniew Madrzyński (PZK) 67,07
Kategoria M60
Władysław Pietrzykowski (BSRS) 72,45
Ryszard Bykowski (POG) 76,44
Kazimierz Dura (POG) 83,20
Kategoria K18
Giedre Viciunaite (LIT) 65,03

W miniony weekend w Głazie 
odbyły się  XVIII Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski w Radio-
orientacji Sportowej. O tytuły 
mistrzowskie walczyli najlepsi 
polscy zawodnicy oraz wielu zna-
komitych biegaczy z Europy. 
Swój udział zaznaczyli również 
biegacze Juniora Ochędzyn, 
którzy od lat należą do krajowej 
czołówki.

Bez wątpienia przydział orga-
nizacji mistrzostw dla Głazu to 
duże wyróżnienie nie tylko dla 
gminy Galewice, ale również dla 
całej ziemi wieruszowskiej. Za-
wody tej rangi to bowiem jedno 
z najważniejszych przedsięwzięć 
w terminarzu Polskiego Związ-
ku Radioorientacji Sportowej . 
Wspaniałe tereny, duże zainte-
resowanie polskich i europej-
skich zawodników oraz bardzo 
dobra organizacja sprawiły, że 
impreza ta zyskała duże uznanie 
wśród zawodników i licznie przy-
byłych działaczy oraz gości mi-
strzostw. Oczywiście nie sposób 
zapomnieć w tym miejscu wkła-
du działaczy Juniora Ochędzyn 
z Adamem Śliwakowskim na cze-
le, którzy to byli organizatorami 
wielu imprez o dużej randze i 
zawsze uzyskiwali duże uznanie 
za ich organizację to wszystko 
zadecydowało, że związek po raz 
kolejny przydzielił ziemi wieru-
szowskiej organizację tak waż-
nej imprezy. O tym, że impreza 
zyskała duże uznanie mówił na 
zakończenie Prezes Polskiego 
Związku Radioorientacji Spor-
towej Zdzisław Strzemieczny, 
który podziękował głównym 
organizatorom a więc wójtowi 
gminy Galewice Lechowi Baliń-
skiemu, staroście wieruszowskie-
mu Andrzejowi Szymankowi, 
dyrektorowi Domu Wczasów 
Dziecięcych, którą był główną 
bazą mistrzostw Mirosławowi 
Dębskiemu, jak również mar-
szałkowi województwa łódzkiego 
Włodzimierzowi Fisiakowi, który 
objął przewodnictwo w Komite-
cie Honorowym mistrzostw. So-
botnie i niedzielne zawody stały 
na bardzo dobrym poziomie, ry-
walizacja była niezwykle zacięta i 
trwała niemal do ostatnich me-
trów przed metą. W pierwszym 
dniu rywalizowali zawodnicy w 
konkurencji 144 MHz, nato-
miast w drugi w konkurencji 3,5 
MHz. Najlepsi zostali uhono-
rowani medalami MP oraz na-
grodami ufundowanymi przez 
licznych sponsorów. Poniżej po-
dajemy wyniki w poszczególnych 
kategoriach.

Sponsorzy : Starostwo Powia-
towe Wieruszów, Urząd Gmi-
ny Galewice, Koło Łowieckie 
Sokół, Ilustrowany Tygodnik 
Powiatowy Jerzy Przybył, Bank 
Spółdzielczy Lututów, YETICO, 
Rada Powiatu Wieruszowskiego, 
Nadleśnictwo.

Urszula Byrdy (BSRS) 65,36
Ginta Ambrazaite (LIT) 66,58
17. Sylwia Howis (Junior)
18. Ewelina Okoń (Junior) 
Kategoria M18
Krzysztof Jakubowski (GROM) 43,42
Mindaugas Nakvosas (LIT) 43,58
Bartosz Bystry (Junior) 50,32
Wojciech Cegiełka (Junior) 52,10
16. Maciej Rejniak (junior)
Kategoria M20
Mateusz Szymanek (AZY) 60,22
Mateusz Rejniak (Junior) 74,28
Filip Smalczewski (CHOJ) 82,55
Kategoria M40
Milan Mitelman (SLV) 52,54
Tomasz Deptulski (TSRS) 59,13
Tomasz Grzymski (TSRS) 71,44
7. Marek Bystry (Junior)
Kategoria K-35
Ausra Bartkeviciene (LIT) 58,09
Marcela Srutova (CZE) 63,41
Agnieszka Deptulska (TSRS) 66,14
Kategoria K21
Anna Szolom (LUCK) 55,01
Agata Kulicka (POG) 55,56
Joanna Lachowska (POG) 55,57
Wyniki po dwóch konkurencjach
Kategoria M-21
Paweł Janiak (POG)
Aleksander Bernaciak (FLOT)
Pietro Pawluk (LUCK)
Kategoria M50
Jan Gracjasz (POG)
Zbigniew Madrzyński (PZK)
Jan Tursky (SLV)
Kategoria M60
Kazimierz Dura (POG)
Ryszard Bykowski (POG)
Władysław Pietrzykowski (BSRS)
Kategoria K18
Ginta Ambrazaite (LIT)
Urszula Byrdy (BSRS)
Anna Pilarczyk (CHOJ)
Kategoria M18
Paulius Navickas (LIT)
Mindaugas Nakvosas (LIT)
Wojciech Cegiełka (Junior)
Kategoria M20
Mateusz Szymanek (AZY)
Mateusz Rejniak (Junior)
Michał Dyrka (PZK)
Kategoria M40
Milan Mitelman (SLO)
Andrzej Olech (ORKA)
Tomasz Deptulski (TSRS)
Kategoria K35
Ausra Barteviciene (LIT)
Marcela Srutova (CZE)
Agnieszka Deptulska (TSRS)
Kategoria K21
Agata Kulicka (POG)
Magdalena Dura (POG)
Joanna Lachowska (POG).
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Puchar Polski

Niespodzianka 
w Galewicach

W trzeciej rundzie okręgowego Pucharu Polski Orzeł Galewice 
sprawił swymn sympatykom miłą niespodziankę pokonując grający 
w klasie okręgowej LKS Kobierzycko.

Orzeł Galewice - LKS Kobierzycko 2:1 (1:0)
Bramki dla Orła: Misztal, Olszowiak
 

Skład Orła: Domal - J.Królewicz, Wizner, M.Janiaczyk 
(46 Łuczak), H.Kubiś - Misztal (70 Mieszała), Olszo-
wiak, M.Małecki, A.Janiaczyk (46 Dębski) - Gliński, Statnik 

Zwycięstwo to zapewniło piłkarzom z Galewic awans do czwartej 
rundy, w której przyjdzie się im spotkać z innym przedstawicielem 
klasy okręgowej LKS Kwiatkowice. Spotkanie to rozegrane zosta-
nie w środę 20 sierpnia br

  
   

Zaćmienie słońca
Na ten dzień czeka się latami. W piątek 1 sierpnia Słońce na kilka minut zniknęło z nieba

 i w środku letniego dnia zapanowały „egipskie ciemności”. Niestety nie w Polsce 
- u nas mogliśmy obserwować jedynie zaćmienie częściowe. Kilka minut przed południem

 Księżyc zasłonił jedną trzecią tarczy słonecznej.

Częściowe i całkowite zaćmienia słońca

W Warszawie zaćmienie roz-
poczęło się o 10:52 i trwało do 
12:48. Największa część sło-
necznej tarczy została zakryta 
o 11:50. Amatorzy tego niezwy-
kłego zjawiska, którzy na własne 
oczy chcieli zobaczyć „kawałek 
słońca ugryziony przez księżyc”, 
czy jak wierzą Chińczycy „słoń-
ce zjadane przez smoka”, zje-
chali tłumnie do Suwałk. Tam 
właśnie było ono najlepiej wi-
doczne w całej Polsce. Zaćmie-
nie potrwało prawie do godziny 
13-tej, choć najwięcej Słońca 
(około 38 procent) zniknęło 
10 minut przed południem. Po-
tem Księżyc zaczął schodzić ze 
Słońca.

Więcej szczęścia niż Polacy 
mieli mieszkańcy północnej Ka-
nady, Grenlandii, Nowej Ziemi, 
Półwyspu Jamal, Uralu, zachod-
niej Syberii, pogranicza Mon-
golii i Chin oraz Chin Środ-
kowych. Oni mogli podziwiać 
całkowite zaćmienie słońca.

Całkowite zaćmienie Słońca 
jest spektakularnym zjawiskiem 
przyrody i wielu ludzi wybiera 
się w podróż na drugi koniec 
świata, aby go zobaczyć. 

Na kolejne całkowite zaćmie-
nie Słońca trzeba będzie po-
czekać do 22 lipca 2009 roku. 

Będzie ono za to najdłuższe w 
całym XXI wieku - potrwa aż 6 
minut i 39 sekund. Na własne 
oczy obejrzą je mieszkańcy In-
dii, Nepalu, Bangladeszu, Bhu-
tanu i Chin. W Polsce w ogóle 
nie wystąpi. Następny taki feno-
men nastąpi dopiero 15 stycz-
nia 2010 roku. Znów będzie to 
zaćmienie częściowe. Kolejne, 
z przysłoniętymi 80 procentami 
tarczy słonecznej, będzie wi-
doczne 4 stycznia 2011 roku.

Niestety, raczej nie będzie 
nam dane ujrzeć całkowitego 
zaćmienia w Polsce. Astrono-
mowie wyliczyli bowiem, że 
będzie to 7 października 2135 
roku!

Uwaga na oczy!
Astronomowie ostrzegają - za-

ćmienia nie można oglądać „go-
łymi” oczami. Inaczej to może 
być ostatnia rzecz, jaką zobaczy-
my w życiu. Dla oczu szkodliwe 
jest bezpośrednie wpatrywanie 
się w Słońce, nawet w okula-
rach przeciwsłonecznych. Ich 
filtry nie są wystarczającym za-
bezpieczeniem. Jeszcze większe 
niebezpieczeństwo grozi, gdy do 
obserwacji używamy jakiegokol-
wiek instrumentu optycznego, 
jak na przykład lornetki, lunety 

czy teleskopu. Podobnie jest w 
przypadku prób rejestrowania 
zaćmienia za pośrednictwem 
aparatów fotograficznych lub 
kamer.

Jedynymi okularami, które po-
zwalają bezpiecznie podziwiać 
zaćmienia Słońca są okulary wy-
produkowane właśnie w tym celu, 
dostępne w niektórych sklepach 
optycznych i astronomicznych. 
Aby bez obawy o wzrok podzi-
wiać to zjawisko, trzeba uzbroić 
się przynajmniej w dokładnie 
okopconą szybkę albo płytę CD 
lub dyskietkę, które nie prze-
puszczą całego światła i oszczę-
dzą nasz wzrok. Najlepiej jednak 
założyć okulary spawalnicze (lub 
samą szybkę spawalniczą), bo te 
zwykłe przeciwsłoneczne mogą 
się nie sprawdzić. Pamiętajmy 
również, że na słońce nie należy 
patrzeć zbyt długo, najdłużej do 
5 sekund i pozwolić oczom od-
począć. 

Czym jest zaćmienie Słońca?
Z zaćmieniem Słońca mamy do 

czynienia, gdy Słońce, Księżyc i 
Ziemia ustawią się w jednej linii. 
Wtedy tarcza Srebrnego Globu 
zasłania część tarczy słonecznej. 
Ponieważ orbita Księżyca jest 
nachylona do orbity okołosło-
necznej Ziemi pod kątem pięciu 
stopni, zaćmienia zdarzają się 
tylko wtedy, gdy Księżyc znajduje 
się blisko któregoś z węzłów swo-
jej orbity czyli miejsc, w których 
przecinają się orbity naszego na-
turalnego satelity i Ziemi.

Tym, którym nie udało się zo-
baczyć zaćmienia polecamy In-
ternet, gdzie można zobaczyć 
relacje z tego niezwykłego zja-
wiska, a także unikalne zdjęcia 
w różnych fazach zaćmienia i z 
różnych miejsc na świecie. 

/red./

W 64 –tą rocznicę 
powstania warszawskiego

Pamiętamy!
Młodzież polska jest taka sama jak jej rówieśnicy z powstania war-

szawskiego. Ważne sa dla niej te same wzorce takie jak patriotyzm, 
wolność, ojczyzna. Ale żyją w innych czasach, stąd ogromna rola 
nas dorosłych w przekazywaniu najważniejszych wartości. Nigdy 
nie docenia się tego, co posiadamy, ale jest pewne, że gdyby Oj-
czyzna była w niebezpieczeństwie młodzi bez wahania broniliby jej 
niepodległości.

„To, co złe jest widoczne, to, co dobre i wartościowe często w 
ukryciu”.

To przykre, ze my dorośli często zapominamy o przekazywaniu 
treści patriotycznych, gdyż jak stwierdził nasz wieszcz Cyprian Ka-
mil Norwid „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

W hołdzie powstańcom
Od rana 1 sierpnia b.r. rozpoczęły się uroczystości upamiętniają-

ce 64. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W całej Polsce 
powiewały flagi narodowe a w różnych miejscach stolicy spotkali 
się kombatanci, harcerze i mieszkańcy Warszawy.

Jednym z punktów obchodów rocznicy wybuchu Powstania była 
uroczysta odprawa warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Jak co roku 1 sierpnia w samo południe na Placu Piłsudskiego 
słychać było Hymn Polski, werble i wojskowe komendy. Ten uro-
czysty ceremoniał to hołd dla tych, którzy 64 lata temu walczyli i 
zginęli za słuszną sprawę.

Wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożyli przedstawi-
ciele najwyższych władz państwowych - prezydent Lech Kaczyński, 
premier Donald Tusk, oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz - Waltz. Nie zabrakło również kwiatów od samych uczestników 
Powstania i od mieszkańców stolicy.

- Powstańcy Warszawscy zapłacili najwyższą daninę- powiedział 
premier Tusk.

W piątek punktualnie o godz. 17.00 w stolicy i innych miastach 
Polski rozległ się dźwięk syren, a każdy gdziekolwiek był przysta-
nął na historyczną godzinę „W”, by minutą ciszy uczcić pamięć 
o powstańcach. Na chwilę ruch zamarł - przystanęli piesi i samo-
chody. Przed pomnikiem „Gloria Victis” (Chwała Zwyciężonym) 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach rozpoczęły się główne 
uroczystości upamiętniające bohaterstwo powstańców.

W wielu polskich miastach przygotowano również specjalne in-
scenizacje, projekcje filmów oraz spotkania z uczestnikami powsta-
nia.

Cześć ich pamięci!
/red./Gwiazdor Hollywood walczy o życie po wypadku

Gwiazda amerykańskiego kina, 
71-letni zdobywca Oscara Morgan 
Freeman, jest w ciężkim stanie. 
Aktor leży w szpitalu w Memphis. 
Trafił tam po dramatycznym wy-
padku. Auto, które prowadził, 
wypadło z drogi i wielokrotnie da-
chowało. Freeman wiózł pasażerkę 
- ona również trafiła do szpitala. By 
wydobyć oboje z wraku, strażacy 
musieli rozciąć karoserię.

Tragedia wydarzyła się w północ-
nej części stanu Mississippi w nie-
dzielę 3 sierpnia przed północą, 
niedaleko miasteczka, w którym 
Morgan Freeman mieszka. Aktor 
wraz z pasażerką jechał jedena-
stoletnim Nissanem Maximą. Po 
wielokrotnym dachowaniu auto 
zamieniło się w wrak-pułapkę. 

Po uwolnieniu ich przez stra-
żaków, oboje ranni zostali prze-
transportowani śmigłowcem do 

Memphis. Policjanci twierdzą, że 
Freeman był wtedy przytomny i na-
wet z nimi rozmawiał. Wykluczają, 
by aktor przed wypadkiem pił alko-
hol. Gdy wydarzył się wypadek, na 
drodze był sam. 

„Mogę tylko powiedzieć, że jego 
stan jest bardzo poważny” - infor-
muje rzeczniczka szpitala, do któ-
rego trafił gwiazdor. Na razie wia-
domo tylko tyle, że Freeman ma 
połamane żebra i uszko-
dzone kolano. Jego pa-
sażerka jest lekko ranna 
i jej życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. 

Morgan Freeman, 
„właściciel” charakte-
rystycznego niskiego i 
ciepłego głosu, dostał 
Oscara w roku 2004 za 
rolę w filmie „Za wszel-
ką cenę”. Zagrał w dzie-

siątkach filmów, między innymi w 
„Siedem”, „Skazani na Shawshank” 
czy „Bruce Wszechmogący”. W 
piątek na ekrany polskich kin wej-
dzie kolejny film z jego udziałem 
– „Mroczny rycerz”, czyli siódma 
część przygód Batmana. 

W Memphis znajduje się klub blu-
esowy Ground Zero Blues, którego 
aktor jest współwłaścicielem.

Źródło: www.dziennik.pl
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INFORMATOR
POWIATOWY

Telefony alarmowe:
Straż pożarna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997

Informacja PKP
Kępno - ul. Dworcowa 7, tel. (062)72 427 83
Ostrzeszów - ul. Dworcowa, tel.(062) 724 20 36
Wieruszów - ul. Kolejowa, tel. (062) 7841537, 7841656

Informacja PKS
Kępno - ul. Broniewskiego, tel.(062) 78 222 58
Ostrzeszów - ul. Sienkiewicza, tel. (062) 73 021 80
Wieruszów - ul. Wrocławska, tel. (062 78 411 03

Komenda Powiatowa Policji
Kępno - Chojęcin Szum 8a, tel. (062) 58 21 200
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 27, tel. (062) 73 020 66
Wieruszów - ul. Kuźnicka 28A, tel. (062) 78 324 11

Pogotowie energetyczne
Kępno - ul. Młyńska 10, tel. (062) 79 132 00
Ostrzeszów - ul.  Grabowska 39, tel. 991 
Wieruszów - ul. Bolesławiecka 8, tel.(062) 78 410 91

Pomoc drogowa
Kępno - Chojęcin Szum 6d , tel. (062) 78 12 965 
Galewice - ul. M. Konopnickiej 1, tel. (062) 78 38 153 , lub 0 601 87 27 99, 
0 605 47 39 59 /obejmuje powiat wieruszowski/

Szpitale
Kępno - ul. Szpitalna 7, tel. (062) 78 273 00
Ostrzeszów - Al. Wolności 4, tel. (062) 73 202 00
Wieruszów - ul. Warszawska 104, 
  portiernia-informacja (062) 78 45 500
  pogotowie ratunkowe (062) 78 45 527
  sekretariat (062) 78 45 502  

Starostwo Powiatowe
Kępno - ul. Kościuszki 5, tel. (062) 78 289 00
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062)73 200 40
Wieruszów - ul. Rynek 1-7 tel.(062) 78 422 99

Urząd Miasta
Kępno - ul. Kościuszki 5a, tel. (062) 78 288 04
Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) 73 206 00
Wieruszów - Rynek 1-7, tel.(062) 78 411 60,7841789

Urząd Skarbowy
Kępno - ul. Rynek 4, tel. (062) 78 236 65
Ostrzeszów - ul. Grabskiego 1 , tel. (062) 58 703 00
Wieruszów - Rynek 12-13, tel. (062)78 319 71

Urząd Stanu Cywilnego
Kępno - ul. Kościuszki 7, tel. (062) 78 288 13
Ostrzeszów - Rynek - Ratusz, tel. (062)73 206 31
Wieruszów - Rynek 1-7 tel.(062) 78 412 15

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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Sprzedam lokal o powierzch-
ni 58 m2 w centrum Wołczy-
na – Rynek. Tel. 601 706 062 
(10.09)K
Sprzedam dom o pow. użytko-
wej 98m2 + stodoła i budynki 
gosp. z działką 30arów + 1,5ha 
ziemi w miejscowości Gola  k/
Bolesławca. Tel. 607 791 418 
(20.08)
Sprzedam las o pow. 2ha. Tel. 
781 372 057 (20.08)
Sprzedam działkę o pow. 
0,06ha w Osieku wraz z partero-
wym budynkiem o pow. użytko-
wej 144,8m2 w stanie surowym, 
częściowo podpiwniczony. Do-
prowadzone wszystkie media + 
lokalny zbiornik na nieczysto-
ści. Tel. 0889862300 (20.08)
Sprzedam dom o pow. użytko-
wej 98m2 + stodoła i budynki 
gospodarcze z działką 30 arów 
+ 1,5 h ziemi w miejscowości 
Gola koło Bolesławca. Tel. 
0 607 791 418 (20.08) I
Sprzedam grunt rolny o po-
wierzchni 2,80 ha Wieruszów-
Mirków na jednej działce. Tel. 
694 822 389 (20.08) I

Sprzedam mieszkanie w bloku 
na ul. Fabrycznej. IV piętro, 
39 m2 – 2 pokoje. Mieszkanie 
częściowo umeblowane, pod-
łączona kablówka. Panele. Gla-
zura. Cena do negocjacji. Tel. 
606 362 764 (20.08)
Pilnie sprzedam działkę 2,280 
ha na działalność usługowo- 
handlową lub przemysłową. 
Kępno- przy obwodnicy (dro-
ga nr 8) na wysokości ul. Wro-
cławskiej. Cena 55 zł /m2 do 
negocjacji. Tel. 502 664 556 
(17.09) 
Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, komfortowe, po kapi-
talnym remoncie 79,4 m2 w ka-
mienicy  w Kępnie ul. Rynek: 3 
pokoje, kuchnia w zabudowie 
ze sprzętem AGD, łazienka, 
WC oddzielnie, kompletne 
wyposażenie (nowe). Wszyst-
kie media i ogrzewanie z sieci 
miejskiej olicznikowane. Cena 
3900,00/m2. Tel. 606 493 650 
(13.08)K
Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 30 arów (woda, prąd, 
telefon) w Mieleszynie, przy 
trasie do Bolesławca. Wiado-
mość pod nr tel. 062 78 43 764 
(13.08) I
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 32 ary Wieruszów, ul. Po-
lna na Koczminie. Tel. (062) 
58 110 51 (13.08)I
Sprzedam mieszkanie na pię-

trze domu dwurodzinnego o 
pow. 110m2 + działka o pow. 
256m2 i budynek gospodarczy 
w Kępnie. Tel. 0 793 396 166 
(13.08) I
Sprzedam połowę domu w zabu-
dowie bliźniaczej o pow. użytk. 
96m2, na działce o pow. 178 
m2 - podpiwniczony, z budyn-
kiem gospodarczym i garażem 
blaszanym. Wieruszów- okoli-
ce Rynku. Istnieje możliwość 
sprzedaży całego domu. Tel. 
608 626 957 (13.08) I
Sprzedam dom parterowy, mu-
rowany, z czerwonej cegły: 3 
pokoje, kuchnia, łazienka. Sto-
doła drewniana w dobrym sta-
nie. Obora z pustaków. Ogród 
łącznie z powierzchnią pod za-
budowaniami - razem 1300m2 
(0.13ha) oraz grunt orny klasy 
IV o pow. 2,12 ha w miejscowo-
ści Piaski koło Lututowa. Tel. 
697 542 930 (3.09)
Sprzedam działkę budowla-
ną 25 arów w miejscowości 
Dobrydział- 400 m od policji. 
Częściowo uzbrojona. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 062 58 11 
281 (13.08) 
Sprzedam działkę o pow. 3,5 
ha z możliwością wykupienia 
do 10 ha. Działka wyłączona 
pod działalność gospodarczą i 
pod zabudowę. Prąd ( wysokie 
i niskie napięcie)  przy działce. 
Droga utwardzona gminna. 
Tel. 605 405 279 (6.08) K
Sprzedam działkę budowlaną 
w Niwiskach (gm. Galewice) 
o pow. 2300m2 w pięknej en-
klawie leśnej. Tel. 660 686 475 
(6.08) I
Sprzedam mieszkanie w Wieru-
szowie w bloku na I piętrze o 
pow. 33 m2 po atrakcyjnej ce-
nie. Tel. 604 626 119 (6.08) I
Oddam w dzierżawę pod dzia-
łalność gospodarczą zabudo-
wania w Wójcinie, ul. Zawadz-
kiego 12. Tel. 662 627 434 
(6.08) I
Sprzedam działki budowlane 
w Myjomicach na trasie Kępno 
– Mikorzyn. Tel. 693 11 22 39 
(20.08)K
Sprzedam działkę budowlaną 
na obrzeżach Kępna o pow. 3 
ha lub o mniejszej powierzch-
ni. Tel. 698 185 970 (20.08)K
Sprzedam dom w Wieruszo-
wie przy ul. Kordeckiego, Klo-
nowa, pow. zabudowy 10x10 
m częściowo podpiwniczony, 
parter, piętro, strych użytkowy 
+ garaż, działka dobrze usy-
tuowana i zagospodarowana. 
Tel. 604 173 083
Sprzedam dom o powierzchni 
użytkowej 140 m2 podpiwni-
czony + zabudowania gospo-
darcze. Lubczyna gm. Wieru-
szów. Wiadomość 608089265, 
627824422 (28.05 AP P)
Sprzedam duży dom piętrowy, 
podpiwniczony - Kępno os. 
Mściwoja ul. Armii Krajowej 
11. Tel. 604 173 083
Sprzedam działkę budowla-
ną, uzbrojoną w miejscowości 
Piaski Stare koło Bolesławca o 
pow.0,31 ha. Mogę ja podzielić 
na dwie mniejsze działki (za-
leży od kupującego). Cena do 

uzgodnienia. Tel. 0 600 352 
284 (5.12)st

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ /ZAMIENIĘ

Zamienię dom mieszkalny 
110m2 w Ostrzeszowie na dom 
w Wieruszowie, działka 800m2. 
Tel. (062) 58 10 450 (20.08) I

NIERUCHOMOŚCI 
- WYNAJMĘ 

/DO WYNAJĘCIA
Wynajmę mieszkanie w Wie-
ruszowie - Rynek 27/29 m. 15. 
Trzy pokoje, kuchnia, łazienka. 
Na parterze. Nieumeblowane. 
Tel. 062 78 41 671 (20.08)
Do wynajęcia pomieszczenie na 
drobną działalność gospodar-
czą. Tel. 509 215 063 (20.08)
Wynajmę lokal o pow. 43m2 w 
centrum Wieruszowa pod dzia-
łalność gospodarczą. Tel. 062 
58 100 40 (13.08) I
Poszukuję niedrogiego miesz-
kania do wynajęcia w Kępnie. 
Tel. 500 471 373 (m.)
Do wynajęcia lokal biurowy o 
pow. 15 m2 na ul. Waryńskiego. 
Tel. 605 226 285 (6.08) I
Wynajmę pomieszczenie o 
pow. 600m2 pod działalność 
gospodarczą w Trzcinicy. Tel. 
601 706 062 (6.08) I
Wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie o powierzchni 60m2 w 
Wieruszowie. Tel. 608 018 139 
(6.08) I
Wynajmę lub sprzedam Sklep 
w centrum Trzcinicy i pow. 
130m2. Tel. 601 706 062 (6.08) 
I
Szukam niedrogiego mieszka-
nia do wynajęcia w Kępnie. Je-
stem  niekonfliktowa, solidna, 
nie zalegam z płatnościami. 
Nie palę. Mam 3 miłe córki. 
Nie będzie z nami problemów. 
Tel. 500 471 373 (m.)

MOTORYZACYJNE 
– SPRZEDAM

Motor Suzuki GS 500E, rok 
prod. 1992; ciągnik rolniczy 
URSUS C330, rok prod. 1988 
i maszyny rolnicze. Wiadomość 
pod nr tel. 697 947 940 (13.08) 
I
VW Passat Combi, rok prod. 
2002, poj. 1,9TDI, 130km, 
klimatronic, elektryczne szyby 
i lusterka, podgrzewane fote-
le, tempomat, automatyczna 
skrzynia biegów, kolor szary 
metalik. Cena 36tys zł. Tel. 
509 602 410 (20.08)
Cinquecento, poj. 703cm3, 
rok prod. 1994, biały, sprawny 
technicznie, zarejestrowany, 
ważny przegląd, stan dobry. 
Tel. 693 495 069 (13.08) I
Sprzedam części do Opla Vec-
try „B” prod. ’98 r., oraz do 
VW Golf III prod. ‘94r. (bla-
charskie, mechaniczne itd.). 
Tel. 791 450 919 (20.08) I
Seat Leon, czerwony, rocz-

nik 2004, poj. 1900 m3, TDI, 
90KM, klimatronic, alumfelgi, 
ABS, hak, elektryczne szyby, 
wspomaganie i regulowanie 
kierownicy, halogeny, czujnik 
cofania. Cena: 25.700zł. Tel. 0 
601 167 194 (13.08) I
VW Polo Classic, rok 1997, 
przebieg 160 tys. km, silnik 
1,6 benzyna, ABS, 2 poduszki. 
Cena: 10.500 zł. Tel. 0 609 703 
975 (13.08) I
Golf III, rocznik 94, automat 
oraz Corsę B rocznik 95. Tel. 
602 372 015 (6.08)K
Mercedesa 2.0 190E, rocznik 
1986, czarny, szeroka listwa, 
szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy. 
Cena 1100 zł. Tel. 721 225 844 
(6.08) K
Sprzedam quada marki Kin-
gway, poj. 110 cm3, rocznik 
2007, czarny, mało używany, 
odpalany na pilota. Cena 1000 
zł. Tel. 721 225 844 (6.08) K
VW Passat 1,9 TD Kombi prod. 
1991r., biały, wspomaganie kie-
rownicy, pełna elektryka, szy-
berdach, welurowa tapicerka. 
Cena: 4500zł. Tel. 510 037 998 
(6.08) I
Sprzedam Malucha 126 p rok 
produkcji 1996 progi podłoga 
do roboty auto w pełni spraw-
ne jeździ silnik w bdb stanie, 
cena 500 zł do negocjacji auto 
posiada przegląd ubezpiecze-
nie oc wyszło TEL 0695854291. 
(A 06.08 P)
Peugeot Partner 1,6 MDI, 
prod. 2006r., dostawczy, stan 
b. dobry, przebieg 90 tys. km. 
Cena: 22.800 zł. Tel. 601 706 
062 (6.08) I
Mercedes C-klasa, prod. 
1999r., 2.2 CDI, zielony, jasna 
tapicerka, elektryczne lusterka, 
elektryczne szyby, sedan, stan 
b. dobry. Cena: 24.800 zł. Tel. 
601 706 062 (6.08) I

PRACA – DAM
Zatrudnię fryzjerkę do samo-
dzielnego prowadzenia za-
kładu w nowo wybudowanym 
budynku. Praca w okolicach 
Wieruszowa. Wiadomość i tel. 
(062) 78 43 440; tel. kom. 0 
694 775 520 (13.08) I
Firma w Kępnie zatrudni kraw-
cowe. Bardzo dobre warunki 
pracy i płacy. Tel. 062 78 249 
68 (13.08)
Firma Handlowa z Kępna 
przyjmie do pracy 2 osoby z 
doświadczeniem handlowym 
i znajomością urządzeń (kasa 
fiskalna, komputer itp.). Tel. 
601 563 074 (6.08) K
Zatrudnię w Agencji Reklamo-
wej osoby ze znajomością pro-
gramów graficznych. Wiado-
mość: tel. 062 78 31 00 (20.08)
Praca dla mężczyzny. Szczegóły 
przez telefon. Tylko poważne 
oferty. Tel. 603 679 442 (7.09) 
Zatrudnię kelnerów, kelnerki 
na sezon letni w Ustroniu Mor-
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OGŁOSZENIE 
DROBNE

10 ZŁ, 15 ZŁ POGRUBIONE
ZA 3 EMISJE

ZAPRASZAMY

FIRMA KUBERA-MEBLE
zatrudni

- tapicerów 
oraz 

-kontrolera jakości-
wymagane 

doświadczenie zawodowe.
Dobre warunki pracy i płacy.
Tel. 062 78 242 19
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EURO-MAR
Licencjonowane Międzynarodowe 

Przewozy Osób
POLSKA  

HOLANDIA 
BELGIA

 

CO 10 PRZEJAZD GRATIS!
Zabieramy i odwozimy 

pod wskazany adres

TEL. 0048 696 082 462
TEL. 0048 696 082 047

20
.0

8 
1m

FIRMA ZATRUDNI:
- tapicerów
- stolarzy
- krawcowe
- osoby do pracy na magazynie

Bardzo dobre warunki 
płacy i pracy.

Praca na terenie Wieruszowa.

(2
7.

08
)

Tel. 062 78 41 636
062 78 40 449
0 694 427 239

Zatrudnię 
dekarza 

lub 
pomocnika 

dekarza 
Tel.604 759 609

6.
08

PROMOCJA
KOSY SPALINOWE 1,8 KM OD-574,00 PLN
KOSIARKI SPALINOWE 4,75 KM –589,00 PLN
KOSIARKI SAMOBIEŻNE 4,75 KM-899,00 PLN
PIŁA SPALINOWA 1,6 KM –499,00 2,5 KM –599,00
PILARKA ELEKTRYCZNA 1700 WATT –219,00
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 520 WATT-139,00
PRZYCINARKA ELEKTRYCZNA 275 WATT –59,99
LODÓWKA SAMOCHODOWA 12 VOLT-135
WENTYLATOR –35,00

FOTELE OGRODOWE –60,00
FOTELE OBROTOWE –129,00
FOTELE FINKI        –220,00
WYPOCZYNKI Z NATURALNEJ SKÓRY –2699,00
GWARANCJA 24 MIESIĄCE –RATY –1%
WIERUSZÓW UL. WARSZAWSKA 46A

20
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Firma zatrudni:
- tapicerów
- stolarzy
- pracownków do piankowania 
mebli
- przedstawiciela handlowego, wy-
magania- znajomość języka obcego
 

Miejsce pracy Bralin, 
ul. Namysłowska 7

 
Tel 0 62 78 129 07

0 399 084 566

03
.0

9

Gminna Spółdzielnia Sa-
mopomoc Chłopska

 w Bralinie

wynajmie lokal 
o pow. 53m2
przy ulicy Miodowej.

z przeznaczeniem 
na prowadzenie 

działalności usługowej
tel. 062 78 12 655 

(od pn - do pt)
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Pilnie sprzedam
 działkę 2,280 ha 

na działalność 
usługowo- handlową 

lub przemysłową. 
Kępno- przy obwodnicy 

(droga nr 8) na wysokości 
ul. Wrocławskiej. 
Cena 55 zł /m2 
do negocjacji. 

Tel. 502 664 556
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skim k/Kołobrzegu. Zapewnia-
my nocleg. Tel. 604 786 952 
(30.07)
Szukamy do współpracy osób 
z doświadczeniem w Fundu-
szach Emerytalnych do współ-
pracy jako doradcy finansowi. 
Nienormowany czas pracy pra-
ca nie na etacie tel. 669018757, 
661197023 (PM)

PRACA – SZUKAM
Biegła obsługa komputera, 
tworzenie i obsługa stron inter-
netowych, tworzenie reklam in-
ternetowych, naprawy sprzętu 
komputerowego, projektowa-
nie graficzne. Tel. 504 206 799 
(m)

SPRZEDAM
Sprzedaż opon wulkanizowa-
nych. Paweł Kosik, 63 – 640 
Bralin, ul. Kępińska 24.(10.09)
Sprzedam sprężarkę elektrycz-
ną typ Metabo 390-10-150 
Nowa – gwarancja. Cena: 1.800 
zł. Tel. 784 834 714 (20.08) I
Sprzedam przyczepę 3,5 tony, 
wywrotkę dwukołówkę ciągni-
kową i opryskiwacz ciągnikowy. 
Tel. 062 78 39 203 lub 608 579 
670 (20.08) I
Sprzedam kombajn ziemnia-
czany „ANNA” pierwszy wła-
ściciel, produkcji 1987r. Tel. 
(062) 78 43 827 lub kom. 605 
324 137 (20.08) I
Sprzedam 4 owce. Kowalówka 
37. Tel. 062 78 44 539 (20.08)
Sprzedam dachówkę ceramicz-
ną – 1700 sztuk. Cena 1zł/szt. 
Tel.062 78 247 03 (13.08)
Sprzedam ciągnik rolniczy Ur-
sus C-28, stan dobry. Tel. 694 
679 857 (6.08) I
Sprzedam dojarkę wiszącą 
dwukonwiową. Tel. 608 842 
833 (6.08) I
Sprzedam rozrzutnik oborni-
ka w b. dobrym stanie. Cena: 
8.000 zł. Tel. 062 78 431 43 lub 
501 648 285 (6.08) I
Sprzedam owce dorosłe. Tel. 0 
603 241 068 (13.08) I

USŁUGI
 Przyjmę zlecenie budowlano 

– remontowe ze specjalizacją 
układania płytek i regipsów. 
Tel. 889 163 303 (10.09)K 
Wykonujemy więźby i po-
krycia dachowe, ocieplenia. 
Tel. 721 269 724 (20.08) I
Układanie kostki brukowej- 
duże i małe powierzchnie. 
TANIO. Tel. 691 050 162 
(20.08)
Rzetelnie i tanio. Napra-
wa pralek, lodówek, lad 
chłodniczych, klimatyzacji 
samochodowych, kuch-
ni gazowych. Wieruszów, 
ul. Warszawska 86a. Tel. 
0 607 419 958 (20.08) I
Usługi ogólnobudowlane, 
tynki, posadzki, płytki, wy-
kończenia wnętrz. Tel. 660 
740 642 lub 600 198 461 
(8.08)K
Klimatyzatory typu split na-
ścienna firm SUNICO, IDI, 
HOKAIDO, CRYOS, FU-
JITSU. Sprzedaż, montaż, 
serwis. Tel. 0 607 419 958 
(20.08) I
Wykonuje usługi: sprząta-
nie terenów zakładów, po-
dwórek, wszelkie rozbiórki, 
drobne remonty, zakładanie 
ogrodów i trawników. Tel. 
605 405 279 (6.08)K
Usługi transportowe do 3.5 
tony – przeprowadzki. Tel. 
509 353 246 (6.08) I
Przewozy osób krajowe, za-
graniczne, licencjonowane, 
przeprowadzki i transport 
różny, przewozy lawetą. Ni-
skie ceny, faktury VAT. Tel. 
0 607 350 130 (13.08)K
ZAKŁAD ŚLUSARSKI ofe-
ruje: płoty kute i metalowe, 

bramy, balustrady, naprawy 
i remonty, konserwacja. Tel. 
788 305 115 (20.08) I
Przewozy osób krajowe i za-
graniczne licencjonowane, 
przeprowadzki, transport 
różny, przewozy lawetą. Ni-
skie ceny. Faktury VAT. Tel. 
0 607 350 130 (3.08)st
Posadzki przemysłowe z mi-
xokreta – zacierane maszy-
nowo, glazurnictwo. Tel. 0 
608 075 933 (27.08)
Kompleksowe wykończenie 
wnętrz. Tel. 509 543 677 lub 
668 383 147 (6.08)
Przezwajanie silników, na-
prawa elektronarzędzi „ Cel-
ma”, „Bosch”, „Makita” w 
rozliczeniu przyjmę spalone 
silniki lub kupię.Baranów.
Tel.062 78 18 273 lub 0 601 
806 707 (31.12)K
Artystyczne malowanie ae-
rografem samochodów, 
motocykli, skuterów, ka-
sków (płomienie, zwierzę-
ta, kobiety, smoki, widoki 
- szeroki wybór wzorów lub 
tworzenie indywidualnego 
projektu), także reklama na 
samochodach. Malowanie 
„fresków” na ścianie. Tel. 
504 206 799 (m)
Angielski od podstaw kore-
petycje. Tel. 511 945 503. 
(26.10 DC)

RÓŻNE
BHP – mgr inż. specjalista pro-
wadzi doradztwo, szkolenia, 
ocena ryzyka zawodowego. 
Wiad. tel. (062) 78 19 924. (b)
Wróżka – na wcześniejsze zapi-
sy. Wróży z kart, rąk, fotografii. 
Wiad. tel. (062) 78 19 924. (b)

ODDAM
Oddam duże ilości surowców 
wtórnych: szkło, butelki, pet, 
karton, puszki. Tel. 062 78 
192 30 (13.08) I

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 
(08)

Kawaler po 40 – ce, bez na-
łogów, pozna uczciwą panią 
z okolic Kępna, Ostrzeszowa, 
Wieruszowa. Jest możliwość 
zmiany zamieszkania. Tel. 
062 78 236 86. lub 69 14 35 
349 email: stanislaw 1959 – 
59@o2.pl (07)

Sprzedam 
pszenice

Tel. 785 318 183

Otwarcie własnej agencji 
ochrony umożliwi
POLICEALNA

 SZKOŁA 
PRACOWANIKÓW 

OCHRONY
w Kępnie, ul. Zamkowa 1 

(Gimnazjum nr 2) 
tel. 062 78 228 87

Szkoła kształci w cyklu 
zaocznym w zawodzie:

TECHNIK OCHRONY FI-
ZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Szkoła posiada uprawnienia szkoły 

publicznej
Licencja II stopnia bez egzaminów

Także dziewczęta. 

Praca czeka!!!
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Przyszły na świat

Tekst&foto: MaŁa

22.06-22.07 to 
zodiakalne RakiStowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Wieruszowie

ZAPRASZAJĄ NA
IX Regionalną Imprezę 

Integracyjną „BYĆ RAZEM”
która odbędzie się w dniu 
6 września br. na stadionie 
Wieruszowskiego Klubu Sportowego „PROSNA” (ul. Sportowa 4)

Program imprezy:
9.00 - 10.00 – Zbiórka drużyn na boisku LO w Wieruszowie
10.00 - 10.45 – Przemarsz uczestników i gości imprezy na stadion 
WKS „Prosna” oraz uroczyste otwarcie imprezy
11.00 – Zawody sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnospraw-
nych, konkurencje dla wolontariuszy oraz różnorodne gry, kon-
kursy i zabawy integracyjne
14.00 - 18.00 Prezentacje artystyczne
Popisy wokalno – muzyczne osób niepełnosprawnych i ich rówie-
śników.
Podsumowanie części sportowo – rekreacyjnej (puchary, medale, 
dyplomy)

Imprezie towarzyszyć będą różnorodne stoiska wystawiennicze 
promujące umiejętności osób niepełnosprawnych oraz projekty 
realizowane na ich rzecz.

W imieniu organizatorów
Janina Moska Prezes OM TPD

Henryka Sokołowska Prezes SI „KOS”

Wielkopolski Związek Hodowców Koni, 
Klub Jeździecki Ogierek i OSP Bralin 

zapraszają na 
Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody. 
Zawody  odbędą się 10 sierpnia 2008 roku w Goli, 

początek o godz.13.00 ( odprawa techniczna), 
14.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów.
Zawody w skokach przez przeszkody:

konkurs klasy „LL”
konkurs klasy „L”
konkurs klasy „P” – nagroda pieniężna

PARAFIA  pw. NMP WNIEBOWZIĘTEJ 
w  TRĘBACZOWIE

 
zaprasza 15.08.2008
na odpust parafialny 

 
- 12:00   uroczysta msza św. - suma odpustowa 
- 15:00   rozpoczęcie  10 - go FESTYNU Z TRĄBĄ 
             dmuchane atrakcje dla dzieci 
             przedstawienie teatralno - muzyczne 
             bogato zaopatrzona gastronomia 
             loteria fantowa 
             parada motocykli
- 19:30  koncert zespół   T.LOVE 
- 21:00  sztuczne  ognie 
- 21:30  zabawa taneczna 

Przedsprzedaż  biletów 35 zł w dniu koncertu 40 zł , dla dzieci od lat 2 bilety 
20 zł ( w tym wszystkie atrakcje gratis - widowisko plenerowe , malowanie 

twarzy, zjezdżalnie, zamki, trampolina )
Na festyn zaprasza Proboszcz  Parafii  Trębaczów 

Ks. Eugeniusz Walczak
tel. kontakt    602-150-025   

62 78 61 173

Dnia 29.07.2008 r. o 
godz.13.40 urodziła 
się Martynka, córka 
państwa Edyty i Wi-
tolda Blicharskich 
ze Świby. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 4690 g 
i miała 58 cm.

Dnia 27.07.2008 r. o 
godz. 12.00 urodził 
się Szymek, syn pań-
stwa Anny i Macieja 
Maciejewskich z 
Mieleszyna. W dniu 
urodzenia chłopiec 
ważył 3420 g i miał 
55 cm.

Dnia 25.07.200r. 
o godz.12.50 
urodził się Antoś, 
syn państwa 
Niny i Mariusza 
Szczepańskich z 
Opatowa. Chłopiec 
w dniu urodzenia 
ważył 4330 g i miał 
56 cm.

Dnia 28.07.2008r. 
o godz.15.15 uro-
dził się Nikodem, 
syn państwa Mał-
gorzaty i Mateusza 
Gniteckich z Brali-
na. W dniu urodze-
nia chłopiec ważył 
3660 g 
i miał 55 cm.

Dnia 30.07.2008r. 
o godz.15.50 uro-
dził się Łukasz, syn 
państwa Elżbiety i 
Zbigniewa Ilskich z 
Baranowa. W dniu 
urodzenia chło-
piec ważył 3950 g i 
miał 58 cm.

Dnia 28.07.2008r. 
o godz.23.15 
urodził się Tymo-
teusz, syn państwa 
Marzeny i Rafała 
Pawlików z Kępna. 
W dniu urodzenia 
chłopiec ważył 
3740 g i miał 56 cm.

Dnia 28.07.2008r. 
o godz. 9.20 uro-
dziła się Jagoda, 
córka państwa 
Anny i Marcina 
Ceglarskich z 
Piotrówki. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 3050 g 
i miała 52 cm.

Dnia 31.07.2008 r. 
o godz.10.40 uro-
dziła się Maja, córka 
państwa Justyny i 
Pawła Marciniaków 
z Kępna. W dniu 
urodzenia dziew-
czynka ważyła 3170 g 
i miała 54 cm.

Dnia 30.07.2008 r. 
o godz.10.30 uro-
dził się Kubuś, syn 
państwa Grażyny i 
Damiana Kurzawów 
z Kępna. W dniu 
urodzenia chłopiec 
ważył 3310 g i miał 
55 cm.

Zmarł Aleksander Sołżenicyn
3 sierpnia w wieku 89 lat w Moskwie zmarł na zawał serca Aleksander Sołżenicyn (ur. 11 grudnia 1918 w Kisłowodz-

ku na północnym przedgórzu Kaukazu) – wybitny pisarz, więzień łagrów i laureat literackiej nagrody Nobla. 

Wśród pisarzy zasłynął jako autor 
trzytomowego dzieła „Archipelag 
Gułag”, w którym opisywał koszmar 
życia w radzieckich łagrach będące-
go świadectwem zbrodniczej dzia-
łalności systemu komunistycznego 
w ZSRR. W swych dziełach zawarł 
własne doświadczenia i obserwacje 
z czasów, gdy sam przez osiem lat 
przebywał w obozach pracy.

Będąc w więzieniu zapamiętywał 
całe fragmenty utworów, mimo że 
- jak podkreślał we własnych wspo-
mnieniach - był przekonany, że za 
jego życia żaden jego utwór nie zo-
stanie wydany. Tak powstawały m.in. 
„W pierwszym kręgu”, czy pierwsze 
fragmenty jego najsłynniejszego 
dzieła - „Archipelag Gułag”. 

Część jego opowiadań już w la-
tach 50 pojawiła się w obiegu pod-
ziemnym. W 1962 roku, po względ-
nej odwilży epoki Chruszczowa, do 
druku trafił „Jeden dzień Iwana 
Denisowicza”, który dzięki niemu 
- z dnia na dzień - zdobył pisarską 
sławę. 

Ta jednak w samym Związku Ra-
dzieckim trwała dość krótko. Skoń-

czyła się wraz z przejęciem władzy 
przez nową ekipę i ograniczaniem 
swobód ery chruszczowowskiej. Soł-
żenicyna zaczęto szykanować, jego 
archiwum skonfiskowało KGB.

W 1970 roku pisarza nagrodzono 
literackim Noblem za całokształt 
twórczości. Sołżenicyn nie odwa-
żył się jednak na odbiór nagrody, 
obawiając się zakazu powrotu do 
ZSRR. 

Jego obawy urzeczywistniły się po 
publikacji „Archipelagu Gułag”; 
w 1973 roku KGB skonfiskowała 
rękopis książki, więc autor zdecy-
dował się wydać ją na Zachodzie. 
Wkrótce po tym odstawiono go 
samolotem do Frankfurtu nad Me-
nem i pozbawiono radzieckiego 
obywatelstwa. Sołżenicyn zmuszony 
był więc żyć na emigracji: najpierw 
w Niemczech, później w Szwajcarii, 
a w końcu w USA. 

Wraz z pierestrojką (przekształ-
cenia systemu komunistycznego w 
ZSRR) zainicjowaną przez Michaiła 
Gorbaczowa, utwory Sołżenicyna 
zaczęto ponownie publikować w 
Moskwie. Pisarz na stałe do Rosji 

powrócił w 1994 roku.
W 2007 roku ówczesny rosyjski 

prezydent Władimir Putin przyznał 
mu prestiżowe odznaczenie pań-
stwowe.

- To wielka strata dla całej Rosji. 
Jesteśmy dumni, że Sołżenicyn był 
naszym rodakiem - mówi premier 
Władimir Putin, dodając iż zmarły 
pozostanie w pamięci Rosjan jako 
silny, odważny człowiek o wielkiej 
godności.

/red./
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Aktualne 
oferty 
pracy

PUP Kępno
stanowisko: sprzedawca
stanowisko: handlowiec
stanowisko: sprzedawca - magazynier
stanowisko: pracownik restauracji
stanowisko: bufetowa
stanowisko: kucharz - kelner
stanowisko: pomoc kucharza - kierowca
stanowisko: ciastkarz
stanowisko: mechanik samochodowy  
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: kierowca kat. D
stanowisko: kierowca kat. C
stanowisko: kierowca kat. B
stanowisko: murarz
stanowisko: płytkarz
stanowisko: dekarz
stanowisko: tynkarz
stanowisko: oper. dźwigów samojezdnych
stanowisko: operator dźwiga
stanowisko: stolarz
stanowisko: tapicer
stanowisko: pomocnik stolarza
stanowisko: tokarz w drewnie
stanowisko: trakowy
stanowisko: pomocnik trakowego
stanowisko: szwaczka
stanowisko: krawiec
stanowisko: tokarz
stanowisko: monter
stanowisko: frezer
stanowisko: pomocnik montera
stanowisko: szlifierz
stanowisko: kontroler jakości
stanowisko: inż. budowy dróg i mostów
stanowisko: inżynier spawalnictwa
stanowisko: inżynier mechanik
stanowisko: inżynier budownictwa
stanowisko: ślusarz
stanowisko: spawacz tig mag
stanowisko: operator maszyn sterowa-
nych numerycznie
stanowisko: elektryk warsztatowy
stanowisko: ślusarz remontowy
stanowisko: elektryk
stanowisko: elektromechanik
stanowisko: pracownik stacji paliw
stanowisko: dozorca recepcjonista
stanowisko: pracownik fizyczny
stanowisko: przepalacz złomu
stanowisko: kamieniarz
stanowisko: betoniarz - montarzysta
stanowisko: oper. maszyn do cięcia pianki
stanowisko: informatyk
stanowisko: technik farmacji
stanowisko: drobiarz
stanowisko: dziennikarz
stanowisko: grafik komputerowy
stanowisko: pracownik biura podróży
stanowisko: nauczyciel fizyki i astronomii
stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
stanowisko: nauczyciel matematyki
stanowisko: referent ds. technicznych
stanowisko: pełnomocnik ds. zarządza-
nia jakością
stanowisko: specjalista ds. zakupów
stanowisko: pracownik biurowy
stanowisko: oper. stacji uzdatniania wody
stanowisko: ratownik
stanowisko: pracownik pralni
stanowisko: sprzątaczka
stanowisko: fryzjer

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

PUP Wieruszów
stanowisko: mechanik samochodów oso-
bowych
stanowisko: lakiernik samochodowy
stanowisko: blacharz samochodowy
stanowisko: rozbieracz - wykrawacz
stanowisko: sztaplerz
stanowisko: kierowca kat. C+E
stanowisko: stolarz, pomocnik stolarza

Szczegółowe informacje na temat zamiesz-
czonych ofert pracy można uzyskać pod nu-
merem telefonu 062 78 41 553 wew. 26 lub 
osobiście w siedzibie urzędu pracy 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Rozdział II

WOLNOŚCI, PRAWA I OBO-
WIĄZKI CZŁOWIEKA I OBY-
WATELA

ZASADY OGÓLNE

Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna 

godność człowieka stanowi źró-
dło wolności i praw człowieka i 
obywatela. Jest ona nienaruszal-
na, a jej poszanowanie i ochrona 
jest obowiązkiem władz publicz-
nych.

Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega 

ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany sza-

nować wolności i prawa innych. 
Nikogo nie wolno zmuszać do 
czynienia tego, czego prawo mu 
nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie 
korzystania z konstytucyjnych 

wolności i praw mogą być usta-
nawiane tylko w ustawie i tylko 
wtedy, gdy są konieczne w de-
mokratycznym państwie dla jego 
bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralno-
ści publicznej, albo wolności i 
praw innych osób. Ograniczenia 
te nie mogą naruszać istoty wol-
ności i praw.

Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa rów-

ni. Wszyscy mają prawo do rów-
nego traktowania przez władze 
publiczne.

2. Nikt nie może być dyskry-
minowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33.
1. Kobieta i mężczyzna w Rze-

czypospolitej Polskiej mają rów-
ne prawa w życiu rodzinnym, 
politycznym, społecznym i go-

spodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają 

w szczególności równe prawo 
do kształcenia, zatrudnienia i 
awansów, do jednakowego wy-
nagradzania za pracę jednako-
wej wartości, do zabezpieczenia 
społecznego oraz do zajmowania 
stanowisk, pełnienia funkcji oraz 
uzyskiwania godności publicz-
nych i odznaczeń.

Art. 34.
1. Obywatelstwo polskie nabywa 

się przez urodzenie z rodziców 
będących obywatelami polskimi. 
Inne przypadki nabycia obywa-
telstwa polskiego określa ustawa.

2. Obywatel polski nie może 
utracić obywatelstwa polskiego, 
chyba że sam się go zrzeknie.

Art. 35.
1. Rzeczpospolita Polska za-

pewnia obywatelom polskim 
należącym do mniejszości na-
rodowych i etnicznych wolność 

zachowania i rozwoju własnego 
języka, zachowania obyczajów 
i tradycji oraz rozwoju własnej 
kultury.

2. Mniejszości narodowe i et-
niczne mają prawo do tworzenia 
własnych instytucji edukacyj-
nych, kulturalnych i instytucji 
służących ochronie tożsamości 
religijnej oraz do uczestnictwa w 
rozstrzyganiu spraw dotyczących 
ich tożsamości kulturowej.

Art. 36.
Podczas pobytu za granicą oby-

watel polski ma prawo do opieki 
ze strony Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Art. 37.
1. Kto znajduje się pod władzą 

Rzeczypospolitej Polskiej, korzy-
sta z wolności i praw zapewnio-
nych w Konstytucji.

2. Wyjątki od tej zasady, od-
noszące się do cudzoziemców, 
określa ustawa.

„ZAKAZANA MIŁOŚĆ”
Marceli Aleksander hr. Szczerkowski

Odc. 2
Po kolacji poszedłem spać. Na stole stał wypakowany nowiuśki plecak, a na 

krześle strój harcerski. Nie od razu zasnąłem, wierciłem się i wierciłem, jakby 
robaki nie pozwalały mi na sen. Rano na siłę zjadłem jaja na bekonie, popiłem 
czarną kawą ze śmietanką i pożegnałem się z matką i siostrą, ojciec był już w 
pracy.

Pobiegłem do szkoły na zbiórkę, tam już było trochę naszych. Nie było Janka 
mojego rówieśnika i naszego szefa druha. Wszyscy odświętni i weseli.  Patrzę i 
patrzę w stronę, z której ma nadejść Janek. Niecierpliwię się, że może mu co wy-
padło i nie pojedzie. Szkoda, tylko ja jeden 13 – latek, może by mnie traktowali 
jak smarkacza na posyłki. Patrzę na drogę. Wreszcie  jest! Biegnie. 

Zdyszany Janek dobiega do grupy, jest niższy od Felka, tylko ładniejszy, o buzi 
szczuplutkiej dziewczynki. W przeciwieństwie do Felka Janek jest blondynem o 
pięknych niebieskich oczach. Teraz ściskają się jak stęsknieni za sobą przyjacie-
le. Jego ojciec to znany łódzki lekarz, a mama to laleczka o blond włosach a’la 
Harlow, amerykańska aktorka.

- Już martwiłem się, że nie przyjdziesz! Ale mi napędziłeś strachu, ja sam po-
śród tych siedemnastoletnich dryblasów. Ale by mi dali popalić! 

 - Nie martw się, matka moja taka jak kwoka. Janeczku, a czy masz chusteczki 
do nosa, a lekarstwa? Ledwie się wyrwałem. Patrz, idzie w naszą stronę druh 
drużynowy, ma jakąś nieszczególną minę.

- Czołem druhowie, tramwaj miał awarię i stąd moje opóźnienie, przepraszam 
was.

Wsiedliśmy do tramwaju i pojechaliśmy na Dworzec Kaliski. Bilety mieliśmy 
kupione i tylko czekaliśmy na podstawienie pociągu.

Sapiąc zajechały wagony ciągnięte przez parowy parowóz, dymu było co nie-
miara. Nam młodym chciało się figli i chowaliśmy się w sinej mgle pary wodnej. 
Starsi koledzy z oburzeniem patrzyli na nasze wybryki, a druh uśmiechał się i 
przyzwalał nam na „chowanie się w mgle”. Usadowiliśmy się w trzech przedzia-
łach drugiej klasy. Pociąg ruszył. Ja z Jankiem przeżegnaliśmy się, na szyi u mnie 
zwisał pod mundurkiem różaniec, który podarował mi ojciec. 

- Niech cię chroni od wszelakich nieszczęść. Ja , gdy wyjeżdżam w podróż też 
zabieram tarczę bezpieczeństwa, ale pamiętaj synu, różaniec nie tylko się nosi, 
ale też odmawia i pokazał mi na paciorkach jak to się robi.

Jechaliśmy przez Warszawę i tam zatrzymaliśmy się na obiad. Zwiedziliśmy Ry-
nek Starego Miasta, katedrę pw. św. Jana i trochę Park Łazienkowski. Chociaż 
stolica podobała mi się, to jednak na mnie wywarła wrażenie jak taka mieścina, 
nic z wielkich metropolii. Tylko Prudential, najwyższy budynek w mieście był 
wysoki i podobał się wszystkim, to była nasza chluba budownictwa, które jeszcze 
w Polsce miało wiele do nadgonienia.

Obiad był suty i w dobrym nastroju pojechaliśmy dalej. W Gdyni byliśmy rano, 
ale przejeżdżając przez Gdańsk, pociąg nasz został obrzucony kamieniami 
przez wyrostków z Hitlerjugend. Druh nas o tym przestrzegł i mieliśmy okna 

zamknięte, nie pokazując się także, by nie prowokować. Statkiem dopłynę-
liśmy do Pucka, był to nasz „chrzest bojowy” – zetknięcie z polskim morzem, 
Bałtykiem. Radość była nie do opisania, niektórzy mieli łzy w oczach i choć 
szybko je ocierali, to widać było po nich wielkie wzruszenie.

Jest połowa sierpnia 1939 roku, na plażach pełno wczasowiczów, którzy przy-
jechali tu, by zapomnieć o codziennych zmartwieniach i trudach. Wolni, obna-
żeni czuli się milionerami. 

Dopływaliśmy, z daleka było widać latarnię, a bliżej stary kościół i domy ryba-
ków. W ustalonym miejscu rozbiliśmy namiot, rozpakowaliśmy rzeczy i dyżurni 
zaczęli szykować kolację dla 41 osób – 38 starszych harcerzy, 2 młodszych i dla 
komendanta por. Maciejewskiego. Ludzie wolni, dziś bez obowiązków udali 
się na plażę do kąpieli. Woda była cieplutka i nikt nie chciał wyjść z morza, za-
chowywaliśmy się jak szczeniaki. Biegaliśmy, wydając z siebie okrzyki indiańskie 
lub z nieznanego bliżej języka. Gdy druh zagwizdał, towarzystwo karnie choć 
niechętnie wyszło z wody.

 Wyznaczono mi łóżko koło Janka, z czego się cieszyłem, że mam pod bokiem 
przyjaciela. Kolacja była nieskomplikowana, bo było mało czasu na coś bardziej 
wypracowanego, jednak smakowało znakomicie. Ci, co szykowali posiłek, poszli 
z jednym ze starszyzny na plażę kąpać się, a my jedliśmy. Potem apel i przygoto-
wanie do snu. Pierwszy raz na obozie zaśpiewaliśmy. Komendant zrobił kwaśną 
minę i powiedział, że w wolnym czasie poćwiczymy śpiew, bo ten dzisiejszy po-
kaz wystraszył resztki wczasowiczów z plaży. 

Harcerze mocno zmęczeni, szybko zasnęli, ze wszystkich stron słychać było 
miarowe oddechy, świsty i pochrapywania.  Ja nie mogłem zasnąć, a Janek też 
nie spał, bo widziałem jego otwarte oczy. Po jakimś czasie Janek wskoczył do 
mego łóżka. Powiedział mi na ucho, że się boi. Przytuleni do siebie, po małych 
harcach, zasnęliśmy.

Rano obaj wstydziliśmy się razem spędzonej nocy i przyrzekliśmy sobie, że o 
tym nikt się nie dowie. Na apelach śpiewaliśmy my – Janek i Felek, jako chłopcy 
przed mutacją, inni na razie tylko słuchali. 

Zaczęły się zajęcia z taktyki wojskowej, obsługi broni i maskowania się w te-
renie przed wrogiem. Druh porucznik wycisnął z nas siódme poty i stale po-
wtarzał - jeszcze mi podziękujecie za to przygotowanie. Wróg stoi przy naszych 
granicach i czeka rozkazu uderzenia na Polskę.

Potem uczył nas rzucać granatem i strzelać do celu. Nie chwaląc się - ja z 
Jankiem mieliśmy najlepsze wyniki w strzelaniu i poruszaniu się w terenie z 
mapą i kompasem. Szef prosił, aby oszczędzać amunicję, bo żołnierz bez broni 
i amunicji nie jest nikomu potrzebny.

Wysłałem pierwsze kartki do rodziców i do kolegów. Pisałem, że jest bardzo 
dobrze, pogoda wzorcowa, kąpiele w morzu dwa razy dziennie. Kolegom napi-
sałem, że na razie chłopaki nie świntuszą i nic o dziewczynach nie mówili. Po 
ostrych ćwiczeniach zasypiają natychmiast jak niemowlęta. Jak coś się zmieni, to 
zaraz napiszę. Myślę, że będzie co czytać, a włosy wam staną na głowach.

Byliśmy już mocno zmęczeni codziennymi ćwiczeniami, wszyscy stracili tro-
chę na wadze, ale nikt się nie ważył by straszyć swych rodziców, oni zawsze woleli 
tężyznę swych pociech. Po dwóch tygodniach spakowaliśmy obóz, aby wracać 
do domu, a tu gruchnęła wieść – 1 września wojska niemieckie przekroczyły 
granice Polski – rozpoczęła się wojna.

Jadąc różnymi środkami lokomocji, po drodze uzbroiliśmy się. Każdy z nas 
posiadał ręczny karabin, amunicję do niego, granaty i jeden ckm dla całej dru-
żyny. Wchodząc do lasu zauważyliśmy dość silne ugrupowanie Wehrmachtu. 
Porucznik nakazał ukryć się za drzewami i na jego sygnał zaatakować. Wolę 
walki mieliśmy ogromną. Chcieliśmy mścić się na wrogu, który tak zdradziecko 
napadł na Polskę. Później dowiedzieliśmy się, że napastnicy byli z 6 dywizji pie-
choty generała  Hansa Gunthera. Dywizje te atakowały nasze ziemie od strony 
Pomorza Zachodniego. My dwaj trzynastolatkowie nie spodziewaliśmy się spo-
tkać wroga tak szybko, myśleliśmy, że uda się go ominąć i wrócimy do Łodzi 
bez walki. Jednak tak się nie stało. Pamiętam wielkie napięcie nerwowe, wróg 
się zbliżał i zbliżał, a tu nie ma rozkazu ataku. Pamiętam - było to niedaleko 
Gąbina, byliśmy świetnie zamaskowani i Niemcom nie przyszło do głowy, że 
będą zaraz zaatakowani przez młodocianych harcerzyków. Leżałem w dołku za 
drzewem i przypominałem sobie przygody z obozu. Serce waliło mi z emocji, a 
ja wspominałem sobie ostatnią przygodę.
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